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 1لكية القانون ،جامعة السلامينية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
لكية القانون والس ياسة ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
 3ماجس تري يف القانون اخلاص

املس تخلص -ان الالزتام ابلشفافية والافصاح يعد من املقومات الاساس ية لسواق
الاوراق املالية ،ذلكل يفرضه القانون عىل الرشاكت لضامن تدفق املعلومات والبياانت
اليت تتطلهبا التعامالت اليومية يف هذه الاسواق .يتناول هذا البحث الاطار العام
لهذا الالزتام ،وموقف القانون العرايق واملقارن من تنظميه ،لبيان مواطن القوة
وتشخيص اوجه القصور يف التنظمي القانوين لهذا الالزتام يف القانون العرايق ،وطرح
املعاجلات القانونية السلمية ،اليت تمتحورحول رضورة اعادة صياغة بعض النصوص
القانونية ذات الصةل ،وتبين مجموعة من النصوص الاخرى لصالح النظام القانوين
العرايق املنظم لهذا الالزتام ،واليت تسامه دون شك يف تفعيل أسواق الاوراق املالية
يف العراق ،وتضمن اس تقرارها وسالمة التعامالت اليت جتري فهيا.
اللكامت ادلاةل -املعلومات  ،البياانت ،اسواق  ،الاوراق املالية ،الرقابة.

املقدمة :
التعريف مبوضوع البحث
تعد اسوواق الوراق املاليوة مون أمه قنووات الاسوت ر مون الوالل التوداول ابلوراق
املالية للرشاكت ،وما حيفز اختاذ القرار الاست ري بشأن اوراق مالية لرشاكت معينوة،
هو املعرفة الاكفية ابلوضع املاي لهذه الرشاكت والسمعة التجاريوة لهوا داالول الاسوواق
وغريهووا موون املعلومووات والبيوواانت .ذلكل ف وان وجووود املعلومووات والبيوواانت الاكفيووة
والصحيحة للرشاكت املقيدة اوراقها يف هوذه الاسوواق يعود مون مقوموات جنواح هوذه
الاسواق و الاست ر المن فهيا .ومن هذا املنطلق اصبحت مسأةل الالزتام ابلشفافية
والافصوواح مطلب و حا ملح و حا تفرضووه الترشو ويعات املقارنووة لضووامن ت ووافر هووذه املعلومووات
والبيواانت ،وتوودفقها بشووم مسو متر ،و ابلكيفيووة الوويت ختوودم اسو تقرار هووذه الاسوواق
وسالمة التعامالت فهيا.

اإشاكلية البحث
لقد فطن املرشوع العورايق اا اةيوة الالوزتام ابلشوفافية والافصواح ابلنسو بة لسوواق
الاوراق املالية والتعامالت اليت تو فهيوا فبوادر ابصودر العديود مون الترشويعات ذات
الصةل  ،ومع ذكل فان التنظمي الترشيعي لهذا الالزتام مبوجب هوذه الترشويعات ليوزال
يعرتيه العديود مون اوجوه الونقص  ،وموواطن القصوور  ،طصووص الاطوار العوام لهوذا
الالزتام  ،وعدم كفاية وفعالية الرقابة عوىل حسون تنفيوذه  ،والتودابري القانونيوة ملوا وة
الاالالل به ،مما يس تدعي البحث وادلراسة.
أةية البحث ودوافع اختياره
تمكن اةية موضوع البحث يف وجود عالقة تاكملية بني الالزتام ابلشفافية والافصاح
واس تقرار اسواق الاوراق املالية وسالمة التعامالت فهيوا ،ذلكل فوان سوالمة التنظومي
الترشوويعي لهووذا الالوزتام وحسوون تنفيووذه موون الامووور الوويت تشو ع الرشوواكت املصوودرة
لالوراق املالية لدراج اوراقهوا يف هوذه الاسوواق وجتوذس املسوتحنرين توو الاسوت ر
فهيا .ونظر حا حلداثة الترشيعات املنظمة لسواق الوراق املالية يف العراق ،فان موضووع
الشفافية والافصاح مل حيظ ابدلراسة والبحث القانوين الواكيف ،عوىل الورمغ مون أةيتوه
ابعتباره يونظم جانبو حا ًوامح مون النظوام القوانوين لسوواق الوراق املاليوة .ويف ظول قوةل
املعرفة القانونية هبذا اجملال  ،وقةل اخلربة ابسواق الوراق املالية معوم حا  ،وبشم الاص
يف اإقلمي كوردس تان اذلي تتظافر فيه اجلهود حاليو حا توو اإنشواو سووق لتوداول الوراق
املالية يف أربيل العامصة ،ونظر حا لصدور القانون املؤقت لسواق الوراق املاليوة العورايق
رمق ( )74لس نة ( )2004عن سلطة الئتالف املؤقتة املنحةل يف ظروف اس تثنائية مر
هبوا الع وراق  ،فقوود ارتأينووا أن نبحووث يف هووذا املوضوووع للمسوواةة يف وضووع املعاجلووات
املناس بة لوجه القصور يف تنظميه الترشيعي.
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أهداف البحث
هيدف هذا البحث اا  :حتديود ماهيوة الالوزتام ابلشوفافية والافصواح املفورو عوىل
الرشاكت ،وذاتيته  ،واساسه القانوين  ،وحتديد وتقيمي النطاق املوضوعي والوزمين لهوذا
الال وزتام موون الووالل بيووان طبيعووة املعلومووات والبيوواانت حموول الال وزتام وخصائصووها ،
ومضموهنا ،ووسائل نرشها والافصاح عهنا .والبحث يف مسأةل الارشاف والرقابة عىل
تنفيذ هذا الالزتام  ،والتدابري القانونية ملوا ة حوالت الاالوالل بوه .وذكل لتشوخيص
نقاط القوة وموواطن القصوور والضوعف يف الترشويعات العراقيوة ذات الصوةل  ،ووضوع
املعاجلات القانونية لوجوة القصوور فهيوا مون الوالل طورح املعاجلوات املناسو بة واقورتاح
النصوص القانونية اليت تساعد املرشع الوطين لهذا الغر .
مهن ية البحث
لقد اتبعنا يف هذا البحث املهنج التحلييل اذلي يقوم عىل حتليل النصووص الترشويعة،
ورشهحا  ،وبيان العالقة القانونية فامي بيهنا  ،ومدى اماكنية مساةهتا يف حتقيق الهودف
اذلي رمسووه املرشووع يف تنظميووه لهووذا الالوزتام  ،وعوور الاراو والاجتاهووات الفقهيووة ،
وتقدمي رأينا بشأهنا.كام اعمتدان عىل املهنج املقوارن ملعرفوة عنوا التوافوق والاخوتالف
بني الترشيعات املقارنة للوصول اا تكوين تصور واحض ودقيق للكيفيوة الويت عووا هبوا
هووذا الال وزتام يف الترشوويعات املقارنووة مبووا يعكووة م وواطن القوووة والوونقص واخللوول يف
الترشيعات الوطنية  ،ولفت نظر املرشع الهيا .وعليه فقد عقودت املقارنوة لهوذا الغور
بني القانون املؤقت لسواق الوراق املاليوة العورايق رمق ( )74لسو نة ( )2004واذلي
سوف نشري اليه لحق حا بو (قانون اسواق الوراق املالية العرايق) ،و قانون سوق رأس
املال املرصي رمق ( )95لس نة( )1992املعدل واذلي نشري اليه بوو (قوانون سووق رأس
املال املرصي) ،والقوانون الاحتوادي يف شوأن هيووة وسووق الإموارات لواوراق املاليوة
والسوولع رمق( )4لس و نة(،)2000واذلي نشووري اليووه بووو (ق وانون سوووق الوراق املاليووة
الامارايت) .كام تشمل املقارنة بقية القوانني اخلاصة والترشيعات الفرعيوة الاخورى ذات
الصةل يف هذه ادلول .اما يف نطاق القوانني الاجنبية  ،فان املقارنة سوف تنصب عوىل
الترشيعات الفرنس ية ابعتبارها من الترشيعات الرائدة يف هذا اجملال.
نطاق البحث
يتحدد نطاق البحث عىل الزتام الرشاكت املدرجة لوراقها املالية ابلشفافية والافصاح
يف اسواق التوداول سسوب  ،وابلتواي تُسوتبعد مون نطواق البحوث اجلهوات الاخورى
امللزمة هبوذا الالوزتام  ،اكلوسوطاو املواليني و املتعواملني يف هوذه الاسوواق  ،واجلهوات
الاداريووة فهيووا .كووام ي ُسووتبعد ايض و حا مووا يتعلووق ابل وزتام الرشوواكت بووذكل يف اس وواق
الاصدار او الارج اسواق الاوراق املاليوة بشوم عوام .وعوىل هوذا الاسواس يقترصو
البحث ايضو حا عوىل الرقابوة الاداريوة لسوواق الاوراق املاليوة دون الرقابوة ادلاالليوة او
اخلارجية الاخرى عىل الرشاكت.
هيلكية البحث
بغيوة الإحاطوة فاكفووة جوانوب املوضووع سوووف نقسوم البحوث عووىل ثالثوة مباحووث ،
خنصص الاول للتعريف ابللزتام ابلشفافية والافصاح يف أسوق الوراق املالية وأةيته
موون الووالل مطلبووني :الاول ملاهيووة هووذا الالوزتام  ،واليوواين لبيووان اةيتووه  .وخنصووص
املبحث الياين حملل الالزتام ابلشوفافية والافصواح مون الوالل مطلبوني ايضو حا ،نبوني يف
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الاول املقصود ابملعلوموات والبيواانت حمول هوذا الالوزتام ووسوائل نرشوها والافصواح
عهنا ،بيامن نكرس الياين لبيان مضمون هذه املعلوموات والبيواانت .اموا املبحوث اليالوث
فسوف نبحث فيه عن الرقابة الادراية عىل تنفيذ الالزتام ابلشفافية والافصاح وتدابري
موا ة الاالالل به،وذكل من الوالل مطلبوني ايضو حا  ،خنصوص الاول لبيوان اجلهوات
الادارية اخملتصوة ابلرقابوة والارشاف عوىل تنفيوذ الالوزتام ابلشوفافية والافصواح ،بيوامن
خنصص املطلب الياين لبيوان التدابريالقانونيوة ملوا وة حوالت الاالوالل هبوذا الالوزتام.
والامت حة تتضمن امه اس تنتاجات البحث وتوصياته.

املبحث الاول
التعريف ابللزتام ابلشفافية والافصاح يف أسوق الوراق املالية وأةيته
لغر التعريف ابللزتام ابلشفافية والافصاح يف اسواق الاوراق املالية ينبغي بيان
ماهية هذا الالزتام وحتديد أةيته  ،وللبحث يف ذكل نقسم هذا املبحث عىل مطلبني،
خنصص الاول لبيان ماهية هذا الالزتام  ،بيامن خنصص الياين للبحث يف أةيته ،
وذكل وفق الايت:

املطلب الول
ماهية الالزتام ابلشفافية والافصاح
ليكمتل بيان ماهية هذا الالزتام الا من الالل حتديد املقصود به  ،وانواعه ،
ومتيزيه عام يشتبه به .ذلكل سوف نبحث يف هذه الامور وفق الفروع التية :

الفرع الول /املقصود ابللزتام ابلشفافية والإفصاح
الشفافية لغ حة تعين ما ل حي ب ما وراوه (مصطفى ،وأخرون،ص ،).487أما
الإفصاح فتعين الفصاحة والبيان  ،ويقال رجل فصيح يعين حيسن البيان و زميزي جيد
الالكم من رديوه  ،ويقال لسان فصيح طلق يعني صاحبه عىل اإجادة التعبري(مصطفى،
ون ه ُوو
وأخرون،ص،)690وجاو يف القرأن الكرمي هبذا املعىن يف قوهل تعاا(و َأ يِخ ه ُر ُ
ون)(.القصص)34
َأفْص ُح يمنوز يى يلسا حان فأَ يرس ُهل م يعى يرد حوا ي ُوصـيدز قُ يىن ا ز يّن َأال ُاف َأن ُيكـي زذبُ ي
أما اصطالح حا فقد مت تعريفها يف جمال اسو ِاق الاوراق املاليةابهنا( :تعهد اجلهات
املصدرة لاوراق املالية بتوفري املعلومات والبينات احلقيقية وغري املضلةل عن نشاطاهتا
وااتحهتا للمساةني واملستحنرين واجلهات املرشفة والرقابية عىل اسواق الاوراق املالية
بطريقة تتفق مع املعايري احملاسبية املعرتف هبا دولي حا ،وعدم جحب املعلومات عن تكل
اجلهات ومتكيهنم من الإطالع علهيا  ،عدا تكل اليت يكون من شأهنا املساس مبصاحل
اجلهة املصدرة في وز الاحتفاظ برسيهتا)( .الهب ي،2014 ،ص )17او اهنا (:قيام
اجلهات املعنية بتوفري املعلومات والبياانت والتقارير وفق حا ملعايري احملاس بة املتبعة وإااتحهتا
ذلوي الشأن يف اسواق الاوراق املالية وفق حا ملا هو مقرر قانو حان)(.سالم،2013 ،
ص)46
وهذا يعين أن الشفافية ابلنس بة للرشاكت املصدرة لالوراق املالية تعين جعل
املعلومات والبياانت املتعلقة ابلوضاع املالية وغري املالية لهذه الرشاكت متوفرة
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لالطالع علهيا بشم يكون يف مقدور أي خشص احلصول علهيا وعدم جحهبا اإل اإذ اكن
الاطالع علهيا يرض هبذه اجلهات .
أما الافصاح فانه يعين(تعهد اجلهات املصدرة لالوراق املالية بتقدمي املعلومات
والبياانت املطلوبة وتوصيلها بصفة دورية  ،أو عند الطلب اا اجلهات اخملتصة بتلقي
هذه املعلومات والبياانت  ،وأن حتملها اا عمل املساةني وامجلهور ليس تفيد مهنا
املستحنرون يف الاوراق املالية لهذه اجلهات) (الربفري،2001،ص ،)18يف حني عرفه
أخر(خرض ،2012،ص )52ابنه (اتصال الرشكة ابلعامل اخلاريج ابلوسائل اخملتلفة
لكشف املعلومات الهامة للمستحنرين واملساةني وسوق املال وغريمه من أحصاس
املصاحل اخملتلفة بطريقة تسمح ابلتنبؤ مبقدرة الرشكة عىل الرابح وسداد الزتاماهتا).
وعليه فان الافصاح ابلنس بة للرشاكت املصدرة لالوراق املالية يقصد به وجوس قيام
هذه الرشاكت بتقدمي املعلومات والبياانت الواجب الكشف عهنا قانو حان بصفة دورية أو
عند الطلب مهنا اا اجلهات اخملتصة بتلقي هذه املعلومات والبياانت لغر الاس تفادة
مهنا يف اسواق الاوراق املالية.وبنا حو عليه فان نطاق الالزتام ابلفصاح أوسع من نطاق
الالزتام ابلشفافية  ،لن الالزتام ابلشفافية يس توجب توفري املعلومات والبياانت
والسامح ابلإطالع علهيا فقط ،أما يف الالزتام ابلفصاح فانه جيب تقدمي املعلومات
والبياانت وتوصيلها بصفة دورية أو عند الطلب وحتميلها اا عمل امجلهور(.عو
هللا)2007،وعىل ذكل اذا ما قامت الرشاكت مبتطلبات الافصاح بشم اكمل ويف
الوقت احملدد واملناسب لها فاهنا تكون قد أوفت مبتطلبات الشفافية أيض حا  ،ولكن
لية من الرضوري اذا ما قامت ابلوفاو مبتطلبات الشفافية أن تكون قد قامت فم
واجباهتا مبوجب الالزتام ابلإفصاح (.قرابش  ،والقوىص)2011،
وقد اختلف الفقه حول حتديد الاساس القانوين لاللزتام ابلشفافية والافصاح يف
أسواق الاوراق املالية  ،حيث يرى البعض (بغدادي 2012،و الضبع )2007،أن
هذا الالزتام يعد تطبيق حا حرفي حا لاللزتام ابلعالم ابملعلومات والبياانت قبل التعاقد،
وابلتاي فان اساسه يرجع اا نظرية حصة وسالمة الرضا اليت تس توجب أن تكون
اطراف العقد عىل عمل حبقيقة العقد املراد افرامه وبياانته التفصيلية  ،ومبدى مالومته
للغر الرئية من اإفرام العقد  ،وابلتاي فان كامتن املعلومات والبياانت أو أي أمر
من الامور اليت لها أةيهتا يف التعاقد من قبل أحد العاقدين يعد تغريراح يعيب الارادة
اذا مل يكن يف قدرة الطرف الخر أن يعرفها اإل من الالل هذا الطرف.
لكننا نرى كام ذهب اليه البعض (دزه يي)2000،عدم حصة هذا الرأي لس ببني :
أوهلام ان الالزتام ابلعالم قبل التعاقد ينشأ يف مرحةل املفاوضات العقدية  ،وابلتاي قد
يقع الإالالل به يف هذه املرحةل  ،مما يؤدي اا قطع املفاوضات دون افرام العقد  ،ومن
مث ل ميكن رده اا التغرير اذلي ينصب عىل الرضا ابعتباره ركن حا للعقد ليكون عيب حا من
عيوبه .اثنهيام اهنام الزتامني تختلفني من حيث الاشخاص امللزتمني هبام واملس تفيدين مهنام
وفق ما س يأيت بيانه لحق حا .
ويرى جانب أخر(طعمة )2013 ،أن لاللزتام ابلشفافية والافصاح أساس مس تقل
وقامئ بذاته جيمع بني املصاحل احمليطة به ابتدا حو مبصاحل املستحنرين  ،مروراح ابملصاحل
املبنية عىل اس تقرار املعامالت  ،وانهتاو حبامية النشاط الاقتصادي واملصلحة العامة .
فمبوجب هذا الرأي ان اساس هذا الالزتام هو حامية ورعاية مبدأ اليقة والامانة،
ولكن لية يف ميداهنا العقدي فقط  ،وامنا مبدأ الامانة واليقة اذلي جيب ان يسود يف
النشاط الاقتصادي معوم حا ويف أسواق الاوراق املالية عىل وجه التحديد  ،ملا متيلها
هذه السواق من ماكنة واةية ابلنس بة للمتعاملني وادلوةل عىل حد سواو.
ويرى جانب اخر(توين )2008 ،أن الاساس القانوين لهذا الالزتام يرجع اا مبدأ
حسن النية يف التعامل عىل اإعتبار أن تقدمي املعلومات والبياانت يف أسواق الاوراق
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املالية يعد من متطلبات مبدأ حسن النية ،فهذا املبدأ يس توجب ان ي الافصاح عن
املعلومات والبياانت بشم عام والاصة يف العقود الىت ترتكز العالقة بني اطرافها عىل
تكل املعلومات .وعليه فأن حامية ورعاية مبدأ اليقة والامانة واليت تعد من تطبيقات
مبدأ حسن النية يف التعامل يعد اساس الالزتام ابلشفافية والافصاح يف هذه
الاسواق.
وبعد بيان مجمل الاراو اليت قيلت بشأن الاساس القانوين لهذا الالزتام  ،نرى
حسب و ة نظران ان الاساس القانوين الصحيح ذلكل هو النصوص القانونية  .مفادام
هناك نصوص قانونية حية لفر هذا الالزتام  ،فال حاجة لرد اساسه ملبدأ عام من
املباديو القانونية .

الفرع الياين /أنواع الالزتام ابلفصاح
ينقسم الالزتام ابلفصاح تقس اميت متعددة تبع حا لتوقيت الوفاو به وطبيعة املعلومات
والبياانت الواجب الافصاح عهنا ومكيهتا  ،وذكل عىل النحو اليت :
او حل  /من حيث توقيت الافصاح  ،ينقسم اا :
 /1الافصاح ادلوري  :وهو الافصاح املاي اذلي يتعني عىل الرشاكت القيام به بشم
دوري ويف الفرتات الزمنية احملددة ذلكل قانو حان  ،ويأالذ عادة شم تقدمي التقارير
املالية الس نوية والفصلية (.املايض)2012 ،
 /2الافصاح الفوري(الطاريو) :ويقصد به الافصاح عن أية معلومات جوهرية من
شأهنا التأثري بشم مبارش أو غري مبارش عىل الاسعار السوقية لالوراق املالية أو عىل
حركة هذه الاوراق وقرار املستحنرين ابلست ر فهيا  ،اكلقرارات اليت تتخذها الرشكة
بشأن نشاطها أو ملكية رأس املال فهيا أو تغيري نوع الرشكة أو هيلكها أو دخولها يف
منازعة قضائية وغري ذكل(.خرض ،2012 ،ص ،62واملايض ،2012،ص)129
اثني حا /من حيث طبيعة املعلومات املفصح عهنا ينقسم اا :
 /1الافصاح املاي :ويراد به الكشف عن املعلومات والبياانت ذات الطابع املاي
واملتعلقة ابلرشكة ونشاطها من حيث أصولها وخصوًا ونتاجئ معلياهتا املالية بصورة
دورية أو فورية ( .لول ،2011،ص )178
 /2الافصاح غري املاي :هو الكشف عن املعلومات والبياانت غري املالية املتعلقة
ابلرشكة والنسب املؤثرة فهيا اكمتالك مبارش أو غري مبارش لنس بة ( )%10فاكرث من
اسهم الرشكة املدرجة يف الاسواق ،والافصاح عن أسامو أعضاو جملة اإدارة الرشكة
وأية تغريات حتصل علهيا(.قرابش ،والقوىص،2011،ص)253
اثلي حا /من حيث مكية املعلومات والبياانت الواجب الافصاح عهنا ينقسم اا :
 /1الافصاح الاكيف :وهو الافصاح عن احلد الادّن من املعلومات والبياانت املطلوبة
ليك تكون القوامئ املالية غري مضلةل(،لطفي،2007،ص 82وتخلوف،2009،ص )6علامح
أن احلد الادّن من املعلومات مفهوم غري حمدد بشم دقيق ،حيث ان ذكل خيتلف
حسب الاحتياجات واملصاحل ،كونه يؤثر يف اختاذ القرار من قبل املستحنرين.
 /2الافصاح الاكمل(التام) :ويكون إاذا اكنت املعلومات املعروضة يف التقارير املالية
تشمل ما يود املراد ابالغه ابملعلومات ان يعرفه ليك يصل اا الاس تنتاجات
املناس بة دون حذف أو اإخفاو أية معلومة جوهرية(.كةلي،2009 ،ص)130
JUHD | https://doi.org/10.21928/juhd.v5n2y2019.pp37-54

جمةل جامعة التمنية البرشية

40

 /3الافصاح العادل :ويعين توفري رعاية متوازنة لحتياجات مجيع الاطراف ،وي من
الالل اإصدار التقارير املالية ابلشم اذلي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة عىل
مصلحة الفئات الخرى ،من الالل مراعاة مصاحل مجيع هذه الفئات بشم متوازن(.
زيود ،وأخرون،2007 ،ص)180
وجتدر الاشارة هنا اا ان انواع الافصاح املشار الهيا اعاله تشمل الافصاح
الاجباري لكونه قد فر قانو حان .ولكن اذا قامت الرشاكت بتقدمي معلومات او بياانت
معينة دون ان تكون ملزمة بذكل  ،يف الاحوال اليت ترى ان الافصاح هبا يصب يف
مصلحهتا أو يؤثر عىل اسعار أوراقها أو اإقبال املستحنرين علهيا يف الاسواق  ،حيهنا
يكون الافصاح اختيار حاي ح.
وقد تباين موقف الترشيعات املقارنة من مسأةل الافصاح الاختياري ،فقد نص
القسم(/6/3هو) من قانون اسواق الاوراق املالية العرايق عىل ذكل ابلقول(للرشكة ان
متتيل لاكفة املتطلبات اليت يفرضها السوق كرشط لس مترار التعامل مبيل تكل
الاوراق يف السوق عىل أن تكون اكفة املعلومات املقدمة من الرشكة دقيقة
وموضوعية) .علامح ان هذا النص خيص رشوط اس مترار التعامل ابلوراق املالية
للرشاكت يف الاسواق  ،ذلكل اكن ينبغي ان يرد بصيغة الوجوس ولية اجلواز  ،وفق
ماس يأيت بيانه لحق حا.
اما يف مرص فقد مت تنظمي ذكل مبوجب(دليل قواعد ومعايري حومكة الرشاكت) الصادر
عن وزارة الاست ر ابلتعاون مع هيوة سوق رأس املال يف عام ( )2005واذلي يعد
دلي حال ذات صفة ارشادية (.خرض )2012 ،كام نظم املرشع الفرنيس الافصاح
الاختياري اكلزتام أديب أو أالاليق جيد مصدره من قواعد الاالالق وأداس املهنة ،
حيث صدرت عن جلنة معليات البورصة تعلاميت تؤكد عىل اللزتام الديب الواقع عىل
اجلهات املعنية لنرش املعلومات والبياانت بشم اختياري اكمتداد لالفصاح الاجباري.
(الربفري )2001،وقد أقرت حممكة النقض الفرنس ية هذا الالزتام يف قضية
( )cointreauعام( )1985واليت تمتيل وقائعها يف دعوى اقاًا مدير احدى الرشاكت
للطعن عىل قرار جملة اإدارة الرشكة فرفض طلبه ابحلصول عىل بعض املعلومات،
فقضت حممكة النقض ابلغاو هذا القرار ،بناو حا عىل الالزتام الاديب ابلفصاح اذلي يقع
عىل عاتق الرشاكت (.محمد)2006،
اما القانون الامارايت فانه مل ينظم مسأةل الافصاح الاختياري.

الفرع اليالث /متيزي الالزتام ابلشفافية والافصاح عام يشتبه به:
قد يتشابه هذا الالزتام مع بعض املفاهمي الاخرى نتيجة وجود اوجه ش به بيهنام ،
ومع ذكل فان هذا التشابه ل مينع وجود اس تقاللية وذاتية الاصة لهذا الالزتام وهذا ما
سوف نبينه وفق اليت :
او حل  /متيزي الالزتام ابلشفافية والافصاح عن الالزتام ابلعالم قبل التعاقد:
يقصد ابللزتام ابلعالم قبل التعاقد (اإلزتام أحد املتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الخر
املعلومات الالزمة لإجياد رضاو سلمي حبيث يكون عىل عمل فاكفة تفصيالت هذا العقد
 ،وبنا حو عىل ذكل يقرر هذا الطرف التعاقد معه من عدمه)(عبد السالم،2000 ،
ص .)100مبعىن انه عبارة عن الالزتام اذلي ينشأ يف مرحةل املفاوضات العقدية ،
واذلي يفر عىل طريف املفاوضة  ،تزويد الطرف الخر ابملعلومات املتعلقة مبحل
العقد  ،مادامت هذه املعلومات جمهوةل لدلائن هبا .ويعد هذا الالزتام من الوسائل
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القانونية اليت ميكن من الاللها حتقيق التوازن العقدي ملصلحة للطرف الضعيف حلظة
اإفرام العقد(.امحد ،ص)11
يتبني من ذكل أن هذا الالزتام ينشأ وينفذ يف مرحةل تس بق تكوين العقد  ،كام أن
حمهل عبارة عن القيام بتقدمي املعلومات  ،ومع ذكل فانه خيتلف عن الالزتام ابلشفافية
والافصاح  ،لكون النطاق الشخيص لاللزتام ابلشفافية والافصاح أوسع  ،فهو الزتام
يفرضه القانون عىل الرشاكت ملصلحة اشخاص متعددين دون أن تربط بيهنم مفاوضات
أو عالقة تعاقدية  ،بعكة الالزتام ابلعالم قبل التعاقد اذلي يفر عىل من
طريف املفاوضة ملصلحة الطرف الخر فهيا للوصول اا افرام العقد.كام ان اساس
الالزتام ابلشفافية والافصاح هو النصوص القانونية اليت تفرضه  ،كام تبني لنا سابق حا ،
أما اساس الالزتام ابلعالم قبل التعاقد فهو مبدأ حسن النية يف املعامالت.
(مجيعي،1996،ص)25
اثني حا  /متيزي الالزتام ابلشفافية والافصاح عن الالزتام التعاقدي ابلإعالم :
الالزتام التعاقدي ابلإعالم هو الزتام أحد طريف العقد ابإعالم الطرف الخر
ابملعلومات الهامة واجلوهرية أثناو تنفيذ العقد  ،واملتعلقة مبحل العقد وظروفه ،واليت
يصعب عليه الإحاطة هبا أو الاملام مبضموهنا اإل من الالل الطرف الخر من أجل
تسهيل تنفيذ العقد(.الهب ي ،2014 ،ص )28مبعىن ان هذا الالزتام يس توجب تقدمي
املعلومات اليت يس توجهبا حسن تنفيذ العقد .اكللزتام اذلي يفرضه عقد التأمني عىل
املؤمن هل بتقدمي املعلومات اخلاصة ابخلطر املؤمن منه أثناو رساين العقد  .وعىل الرمغ
من ان حمل هذا الالزتام أيض حا يمتيل يف تقدمي املعلومات  ،الا انه ل خيتلط ابللزتام
ابلشفافية والافصاح وذكل لوجود ما ميزيهام عن بعض  ،من حيث اساسهام ،كون
اساس الالزتام ابلشفافية والافصاح هو القانون  ،أما اساس الالزتام التعاقدي
ابلعالم هو العقد .كام خيتلفان أيض حا من حيث نطاقهام خشيص  ،لن الالزتام ابلشفافية
والافصاح يفرضه القانون عىل الرشاكت ملصلحة اشخاص ليربطهم ابلرشكة عالقة
تعاقدية  ،بعكة الالزتام التعاقدي ابلعالم اذلي يفر عىل أحد اطراف العقد
ملصلحة الطرف الخر فيه.
اثلي حا  /متيزي الالزتام ابلشفافية والافصاح عن الالزتام ابلنصيحة :
الالزتام ابلنصيحة عبارة عن( الزتام عقدي حمهل قيام أحد املتعاقدين احملرتف ذو
اخلربة الفنية بتقدمي املعلومات بصورة حمددة بشأن مسأةل تدالل مضن اختصاصه
للمتعاقد الخر ،وابلتاي يتضمن هذا الالزتام توجيه للشخص يف اختاذ قراره الهنايئ
بصدد املسأةل موضوع الاستشارة)( .املهدي،1996 ،ص )9أو انه (توجيه ادلائن تو
اختاذ القرار الصحيح وحتريضه عىل اإتباع مسكل معني أو عدم اإتباعه).
(محمد،1992،ص )84وامليال عىل ذكل النصيحة اليت يقدًا الوس يط املاي لعمالئه
بشأن صفقات التداول اليت يرغب ابإفراًا يف اسواق الاوراق املالية(.الع ن)2010،
وعىل الرمغ من أن حمل هذا الالزتام أيض حا يمتيل يف تقدمي املعلومات الا أن هناك ما
ميزيه عن الالزتام ابلشفافية والافصاح ،لكون الالزتام ابلنصيحة يفر عىل أحد
طريف العقد ملصلحة الطرف الخر ،وابلتاي فان املس تفيد منه هو الطراف املقابل يف
العالقة العقدية .كام أن هذا الالزتام يش متل اضافة اا تقدمي املعلومات  ،تقدمي رأي
فين معني أو توصية حمددة بشأن موضوع الاستشارة بشم يسامه يف تكوين القرار
دلى الطرف الاخر يف العقد  .مبعىن أن هذا الالزتام حيتوي عىل الافصاح والنصيحة
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 ،أما الالزتام ابلشفافية والافصاح فانه يقترص عىل تقدمي املعلومات والبياانت دون أن
حيتوي عىل تقدمي النصيحة (.دزةيي)2000،
واالري حا فان الطرف امللزتم بتقدمي النصيحة يتقاىض مقاب حال ماد حاي من الطرف املس تفيد
من أدائه  ،بيامن لحيصل الطرف امللزتم ابلشفافية والافصاح عىل أي مردود مادي
مقابل تنفيذ الزتامه( .الع ن )2010 ،
رابع حا /متيزي الالزتام ابلشفافية والافصاح عن الالزتام ابلتحذير :
الالزتام ابلتحذير هو الزتام سابق عىل التعاقد يلزتم مبقتضاه أحد طريف العقد
املزمع اإفرامه أو غريهام بتحذير الطرف الخر أو لكهيام وذكل عندما يكون التحذير
صادر حا من الغري من مغبة الرضر واخلطر اذلي قد حيدق به أو هبام عند التعامل
ابملعقود عليه أو اس تعامهل( .امحد ،ص )11مبعىن أن هذا الالزتام يمتيل يف لفت انتباه
املس هتلكني من الاخطار اليت ميكن أن تنشأ عن حيازة يشو خطري أو اس تعامهل ،
وذكل من الالل تنبهيهم ملصادر هذه اخلطورة وأبعادها  ،وإاحاطهتم ابلطرق والوسائل
الكفيةل لت نب ذكل اخلطر(.عدة ،2009 ،ص )21وتظهر أةية هذا الالزتام عندما
نكون جتاه خطر قد حيدق بسبب كون اليشو حمل التعامل خطراح بطبيعته أو نتيجة
اساوة اس تعامهل(.عبد السالم )2000 ،لكن هذا الالزتام خيتلف أيض حا عن الشفافية
والافصاح ،حيث أن النطاق املوضوعي لاللزتام ابلشفافية والافصاح أوسع من
النطاق املوضوعي لاللزتام ابلتحذير ففي الاول ينبغي تقدمي اكفة املعلومات والبياانت
املطلوبة دون أن يكون الغر مهنا ابلرضورة امحلاية من خطر ما طالف الالزتام
ابلتحذير ،كام ان الالزتام ابلتحذير يفر يف الغالب عىل أحد طريف العقد املزمع
اإفرامه ملصلحة طرف أخر فيه  ،الالف حا لاللزتام ابلشفافية والافصاح( .الهب ي،
)2014

املطلب الياين
أةية الالزتام ابلشفافية و الافصاح يف اسواق الاوراق املالية
تمكن اةية هذا الالزتام يف انه يلعب دور حا ًامح يف اسواق الاوراق املالية
والتعامالت اليت جتري فهيا ،ويعد من مقومات جناح هذه الاسواق  ،ذلكل يعد رشط حا
لزم حا لدراج الاوراق املالية للرشاكت املصدرة لها يف هذه الاسواق .حيث أن توفري
املعلومات والبياانت املطلوبة يساعد املستحنرين ،الاص حة الصغار مهنم اذلين يفتقرون اا
اخلربة الاكفية  ،يف اختاذ قراراهتم الاست رية بشأن أوراق مالية معينة  ،فهذه
املعلومات تعكة حقيقة املركز املاي للرشاكت املصدرة لالوراق املالية املدرجة يف
الاسواق(.مؤمن )2007 ،كام ان هذا الالزتام من شأنه توفري املعلومات والبياانت
الرضورية لم املستحنرين احلاليني واحملمتلني يف وقت واحد  ،وهذا حيقق املساواة بيهنم
 ،ويقطع الطريق أمام الاس تغالل غري املرشوع لهذه املعلومات يف حال توافرها دلى
البعض من املستحنرين دون غريمه .وابلتاي تتحقق دلى املستحنرين اليقة لتوجيه
مدخراهتم تو الاست ر يف هذه الاسواق .وهو ما خيلق فرص حا است رية ويؤدي اا
زايدة اإنتاجية رأس املال من انحية اخرى .كام ان تطبيق هذا الالزتام يعطي للرشاكت
املصدرة لالوراق املالية مؤرشاح حقيقي حا عن مدى جناهحا أو اإخفاقها ،من الالل تقيمي
مس توى رشاو اوراقها املالية من قبل املستحنرين ،مما يساعدها يف حتسني أداهئا
مس تقب حال(.الع ن 2010،و الهب ي )2014،وعىل هذا الاساس تصنف أسواق
الاوراق املالية عىل اهنا ذات الكفاوة العالية عندما تس ت يب فهيا الاسعار للمعلومات

السابقة واحلالية واملس تقبلية املتاحة  ،ول يس تطيع فهيا أي مستحنر حتقيق أرابح غري
عادية عىل حساس الخرين لكون املعلومات متاحة مجليع املستحنرين يف نفة الوقت
وبنفة المكية(.اكيف )2014 ،ومن اةية هذا الالزتام ايض حا انه يعد جتس يد حا ملباديو
حومكة الرشاكت  ،اليت ابتت حمل اهامتم كبري يف الترشيعات املقارنة اس تجاب حة للمعايري
ادلولية املعا ة  ،واليت يقصد هبا (مجموعة القواعد الىت تنظم العالقات املتبادةل بني
الرشكة والاطراف أحصاس املصاحل اخملتلفة فهيا يف اإطار من الشفافية واملساوةل ،
واليت يؤدي اتباعها اا اس تدامة العامل ورفع كفاوة الرشكة يف اإدارة معلياهتا أو
حتسني قدرهتا التنافس ية يف السواق)(.خرض ،2012 ،ص)13
ولكن ويف مقابل هذه الاةية ييار التساؤل حول مدى تعار هذا الالزتام مع
حق الرشاكت املفصحة يف احلفاظ عىل ارسارها وعدم افشاهئا محلاية نفسها من تخاطر
املنافسة غري املرشوعة. .لكن الراحج ان هذا الالزتام لينهتك هذا احلق ،حيث انه ل
يقع عىل رشكة دون اخرى ،وإامنا هو الزتام عام يقع عىل اكفة الرشاكت املدرجة لوراقها
املالية يف الاسواق ،وبنفة القدر .وابلتاي فان الالزتام به ليكشف أرسار رشكة
دون اخرى .كام ان احتفاظ الرشاكت ابرسارها تعد من املصاحل اخلاصة ،يف حني أن
هذا الالزتام الهدف منه حتقيق مصلحة عامة  ،ولشك ان اليانية اوا مبراعاهتا وتغليهبا
عىل الاوا(.سامل )1999،والامه من ذكل ان هذا الالزتام يف الغالب ليشمل
املعلومات اليت تعد من قبيل املعلومات الرسية اليت لها قمية اقتصادية بشم يؤثر
كشفها عىل املركز التنافيس للرشاكت .كام انه يف الاحوال اليت تلزم فهيا الرشاكت
ابلفصاح عن معلومات حساسة لل هات اخملتصة يف أسواق الاورق املالية  ،فان عىل
هذه اجلهات الزتام قانوين ابحملافظة عىل رسيهتا وعدم اإفشاهئا بشم يرض مبصاحل
الرشاكت املفصحة  ،والا فان هذه اجلهات تعد مرتكبة جلرمية الاس تغالل غري
املرشوع للمعلومات ادلااللية غري املفصح عهنا لل مهور .ويقصد هبذه املعلومات كام
عرفها املرشع العرايق يف الفقرة( )1من تعلاميت تداولت الاشخاص املطلعني يف
الرشاكت املساةة املدرجة يف سوق الاوراق املالية رمق ( )16لس نة
(()2011املعلومات اليت حيصل علهيا املطلعني واليت لتكون متوافرة لعموم امجلهور
وغري معلن عهنا وقد تؤثر عىل سعر الورقة املالية عند الاعالن عهنا ) .وهو نفة
املفهوم الوارد يف املادة (/319ج) من الالحئة التنفيذية لقانون سوق رأس املال
املرصي ،الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة اخلارجية املرصي رمق ( )135لس نة
( ،)1993واملادة ()1/621من الالحئة العامة لهيوة الاسواق املالية الفرنيس املعدل
يف(RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES ( )2016
( )MARCHÉS FINANCIERSالالف حا ملوقف املرشع الامارايت اذلي مل يضع
تعريف حا حمدداح لهذه املعلومات).
فقد اوجبت الفقراتن ()4/4و( )5/4من املادة ( )6من النظام ادلااليل لسوق
العراق لالوراق املالية لس نة ()2008عىل احملافظني الاحتفاظ ابملعلومات الرسية
املتعلقة ابلسوق وان ل يقوموا بنقل تكل املعلومات اا رشاكهتم أو ملصلحة طرف
أخر ،كام أوجبت علهيم الامتناع عن اس تغالل اي معلومات حيصلون علهيا لصاحل
رشاكهتم او لطرف أخر حبمك كوهنم اعضاو يف اجمللة .كام اكد القسم ( )8/12من
قانون اسواق الاوراق املالية العرايق عىل أنه (ابلرمغ من حقيقة ان أية معلومات غري
علنية تكون يف متناول أو معرفة املدراو واملوظفني العاملني يف الهيوة يه رسية ،وان
أي افشاو غري مسموح مليل هذه املعلومات قد يعر صاحبه للعقوبة من قبل الهيوة).
وعىل ذكل نصت املادة (20مكررة) من قانون سوق رأس املال املرصي ،
واملاداتن()37و( )39من قانون سوق الامارات لالوراق املالية ايض حا .كام الزم املرشع
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الفرنيس العاملني ببواطن الامور(حسب تعبري القانون الفرنيس) بذات الالزتام يف
الفصل الياين من الباس السادس من الالحئة العامة لهيوة الاسواق املالية.
ومع ذكل يؤالذ عىل القانون العرايق انه مل يتضمن نص حا الاص حا حيدد عقوابت حمددة
عند حدوث مثل هذا الاس تغالل للمعلومات  ،لابلنس بة للقامئ بترسيهبا ول ابلنس بة
للمس تفيد مهنا .لكننا نرى ان النص الوارد يف القسم (/15/12س) من قانون اسواق
الاوراق املالية يكون واجب التطبيق ،واذلي يعطي الصالحية لهيوة الاوراق املالية
يف السوق لفر غرامة مببلغ ( )50مليون دينار عن اي االالل يشمل الاحتيال أو
الغش أو عدم الاهامتم املقصود مبتطلبات القانون .كام ل يوجد نص حي يف القانون
العرايق طصوص ابطال التعامالت اليت ت نتيجة هذا الاس تغالل ،لكننا نرى انه ميكن
الاستناد عىل القسم( )4/3من نفة القانون لتخويل السلطات املعنية يف السوق
للقيام ابطال التعامالت اليت جرت مبوجب هذا الاس تغالل عىل اعتبار اهنا متت
ابخملالفة للقانون وقواعد السوق .عالوة عىل ان املادة ( )12/6من النظام ادلااليل
لسوق العراق لالوراق املالية اعطت الصالحية للهيوة يف ان تعزل اي حمافظ قبل
انهتاو مدة عضويته عند قيامه هبذه الافعال .كام اجازت املادة ()11/6/6من نفة
النظام جمللة احملافظني اصدار قرار ابيقاف التداول عىل اسهم رشكة معينة بشم
مؤقت محلاية املستحنرين يف حال وجود حالت من الاس تغالل غري املرشوع ملعلوماهتا
ادلااللية غري املفصح عهنا من قبل املطلعني علهيا .وللهيوة مبوجب القسم ( )2/8من
قانون اسواق الاوراق املالية احلق ايض حا يف القيام بتفتيش العمليات احلاصةل يف
السوق وفر العقوابت الانضباطية عند الرضورة.
كام تبىن املرشع املرصي تدابري مماثةل يف املادة ( )64من قانون سوق رأس املال اليت
تفر عقوبة احلبة مدة ل تقل عن س نتني وبغرامة ل تقل عن عرشين ألف جنيه
ول تزيد عىل عرشين مليون جنيه أو ابحدى هاتني العقوبتني عىل من قام
ابس تغالل غري مرشوع للمعلومات حلسابه الشخيص قبل الافصاح عهنا لل مهور ،أو
يقوم بترسيهبا للغري بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،فض حال عن ابطال التعامالت اليت
ت هبذا الاسلوس.
وعىل هذا الاساس قامت اإدارة البورصة املرصية ابإجبار جملة اإدارة
رشكة(سوديك للتمنية والاست ر) ابإعادة رشاو( )700الف سهم س بق للمجلة وان
قام ببيعها قبل الاعالن عن الرب حول فشل املفاوضات اخلاصة ابندماج الرشكة مع
رشكة( ابمل هيلز للتعمري)( .جحاس  )2013 ،كام الغت اإدارة البورصة ايض حا مجيع
العمليات املنفذة الالل جلس يت (10و )11يونيو لس نة ()2008عىل اسهم رشكة (قناة
السوية لتوطني التكنولوجيا) نتيجة اس تغالل أقارس أعضاو جملة اإدارة الرشكة
ملعلومات دااللية قبل نرشها لل مهور ،واليت اكنت تمتيل يف موافقة جملة اإدارة
الرشكة عىل تنفيذ توسعات خضمة يف الرشكة( .جريدة املرصي اليوم  ،العدد ، 1472
)2008/6/24
وقد تبىن قانون سوق لوراق املالية الامارايت ايض حا يف املاداتن()37و( )39منه
حكامح ببطالن التعامل اذلي ي بنا حو عىل اس تغالل معلومات غري معلنة .كام فرضت
املادة ( )41من نفة القانون عىل ذكل جزاو يمتيل ابحلبة مدة ل تقل عن ثالثة
اشهر ول تتجاوز ثالث س نوات وابلغرامة اليت ل تقل عن مائة ألف درمه ول تزيد
عىل مليون درمه أو ابإحدى هاتني العقوبتني.
أما يف فرنسا فان املادة ( )L465-1من القانون النقدي واملاي
( )CODEMONETAIRE ET FINANCIER n°1223 du 2000نصت
عىل معاقبة الاشخاص املطلعني اذلين يتعاملون بنا حو عىل املعلومات ادلااللية ابحلبة
ملدة س نتني وغرامة مليون ونصف يورو ،وميكن أن تشدد الغرامة اا عرشة أمثال
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الرحب احملمتل حتققه ودون أن تقل الغرامة عن هذا الرحب  ،أو ابحدى هاتني العقوبتني.
وتطبيق حا ذلكل عاقبت جلنة معليات البورصة مدير احدى الرشاكت حلصوهل عىل
معلومات دااللية عن اخنفا شديد يف الارابح الالل غداو معل مع رئية الرشكة
وبعض املديرين الاخرين قبل أن تعلن هذه املعلومة لل مهور بوو( )8أايم ،حيث قام
الاللها املدير ببيع ()1200سهم من أسهم الرشكة املعنية حلساس زوجته  ،متفاد حاي
بذكل خسارة مقدارها()753000فرنك( .الربفري )2001،
أما ابلنس بة لالشخاص املطلعني اذلين يقومون بترسيب املعلومات ادلااللية للغري
فان املرشع مل يقم بت رمي هذه املامرسة اإل بعد صدور القانون رمق ( )513لس نة
( )1989عىل اثر القضية املعروفة بوو( ، )Pechineyوقد حدد املرشع فيه عقوبة
ترسيب املعلومات ادلااللية للغري ابحلبة ملدة ل تقل عن شهر ول تزيد عن س تة
أشهر  ،والغرامة اليت ل تقل عن عرشة الاف فرنك ول تزيد عن مائة الف فرنك أو
بأحدى هاتني العقوبتني .لكن املرشع الفرنيس قام بتعديل هذه العقوبة يف املادة
( )L465-1من القانون النقدي واملاي وذكل ابحلبة ملدة س تة أشهر وغرامة مائة
الف فرنك أو بأحدى هاتني العقوبتني .وقد متزي املرشع الفرنيس يف انه مل يكتفي مبعاقبة
القامئ بترسيب هذه املعلومات ،واما يعاقب ايض حا الاشخاص املس تفيدين من ذكل،
وذكل ابحلبة ملدة س نة وبغرامة مقدارها ( )150ألف يورو( .جحاس )2013 ،
وتتلخص وقائع قضية ( )Pechineyيف قيام من مدير مكتب وزير الاقتصاد
واملالية الفرنيس ( )A.Boubliو(مسري طرابليس ) اذلي اكن يعمل مستشاراح لرشكة
( )Triangleالامريكية بترسيب معلومات دااللية عن سري املفاوضات بني رشكة
( )Pechineyورشكة (  )Triangleواليت انهتت برشاو اسهم رشكة ()Triangle
من قبل رشكة ( ، )Pechineyوبنا حو عىل تكل املعلومات سارعوا ابصدار الاوامر
من فرنسا لرشاو اسهم رشكة ( )Triangleاملدرجة يف بورصة نيورك  ،كام قاموا
بترسيب تكل املعلومات لوو(شاربيل غامن) قبل اعالهنا لل مهور .وعند عر القضية
عىل احملمكة دفع املهتمون بعدم اختصاص القضاو الفرنيس ابلنظر يف القضية  ،لكن
حممكة اس تئناف ابرية رفضت هذا ادلفع  ،وقررت يف حمكها الصادر يف (3
نومفرب )1992بأن القضاو الفرنيس تختص بنظر القضية  ،وأن املرشع الفرنيس مل
يشرتط أن تنصب العملية عىل القمي املنقوةل املتداوةل يف الاسواق الفرنس ية أو أن ي
تنفيذها فهيا  ،وعليه ينعقد الاختصاص للقضاو الفرنيس سوا حو اكن اصدار الاوامر مت
يف فرنسا أو مت تنفيذها فع حال يف فرنسا(.جحاس )2013 ،
وعىل أي حال فاننا نرى أن النجاح احلقيقي لسواق الاوراق املالية مرتبط بتحقيق
قدر من التوازن بني احلقني ،لكن كيفية اقامة هذا التوازن اكنت ول تزال موضع جدل
حقيقي عىل املس توى الاقتصادى والقانوين ،ول تزال احملاولت جارية يف ترشيعات
ادلول اخملتلفة للموازنة بني حامية أرسار الرشاكت وحق اجلهات اخملتصة ابلرشاف
والرقابة عىل اإدارة أسواق الاوراق املالية واملتعاملني فهيا للحصول عىل املعلومات
والبياانت الرضورية عن هذه الرشاكت .ذلكل فان مالمح هذا التوازن ل تزال تختلفة
يف الترشيعات املقارنة  ،ذلكل اندى الفقه (خرض ،2012 ،والربفري)2001،اا احلاجة
اا اجياد معايريدولية تنظم ذكل للتوفيق بني القوانني اخملتلفة .
ونرى قدر تعلق الامر ابلقانون العرايق انه ميكن التخفيف من اخملاوف املتعلقة
ابملنافسة غري املرشوعة ولو بشم نس يب من الالل تبين نص يف القانون يسمح
للرشاكت املصدرة لالوراق املالية املدرجة يف ألسواق بتقدمي طلب مسبب عند
افصاهحا عن املعلومات والبياانت لهيوة الاوراق املالية لإعفاهئا من نرشها لل مهور
والاحتفاظ برسيهتا اإذا اكنت دلهيا اس باس معقوةل وتخاوف مرشوعة عىل أن نرشها
لل مهور قد يؤدي اا احلاق رضر هبا ،وأن عدم نرشها ل يلحق رضر حا ابلسوق أو
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املتعاملني فيه  ،ول يؤدي اا تضليل املستحنرين  ،وان تكون للهيوة السلطة التقديرية
لقبول الطلب أو رفضه اإذا رأت رضورة ذلكل .ذلكل نويص املرشع بذكل.

املبحث الياين
حمل الالزتام ابلشفافية والافصاح
ان حمل الالزتام ابلشفافية والافصاح عبارة عن املعلومات والبياانت اليت تس تلزم
الترشيعات املقارنة نرشها والافصاح عهنا  ،وعليه فان حتديد حمل هذا الالزتام ي من
الالل بيان نطاق هذه املعلومات والبياانت ،ووسائل نرشها والافصاح عهنا  ،واليت
متيل الآلية لتنفيذ هذا الالزتام .وللبحث يف ذكل نقسم هذا املبحث عىل مطلبني ،
نبني يف الاول املقصود ابملعلومات والبياانت ووسائل نرشها والافصاح عهنا  ،بيامن
نكرس الياين لبيان مضمون هذه املعلومات والبياانت ،وذكل وفق الايت :

املطلب الول
املقصود ابملعلومات والبياانت ووسائل نرشها والافصاح عهنا
يتطلب البحث يف املقصود ابملعلومات والبياانت حمل هذا الالزتام بيان تعريفهام ،
وحتديد خصائصهام  ،وذكل متهيداح لبيان ووسائل نرشهذه املعلومات والبياانت
والافصاح عهنام .وسوف نبحث ذكل يف فرعني ،واكليت :

الفرع الول /تعريف املعلومات والبياانت وخصائصهام:
عىل الرمغ من اللوالترشيعات حمل املقارنة من تعريف حمدد ذلكل ،ولكن ميكن
القول ابن املعلومات من الناحية احملاسبية عبارة عن( مجموعة البياانت اليت مت جتهزيها
بشم يكون لها معىن ملس تخدمهيا لختاذ القرارات بشأهنا  ،ويه ذات قمية حقيقية أو
متوقعة يف العمليات اجلارية أو املس تقبلية  ،وجيب أن تضيف اإا ما يدرك
مس تخدموها يف ماكن أو عند حدث ما ،وأن توحض هلم شيئ حا ل يعرفونه أو ل ميكهنم
التنبؤ به) .أما البياانت فهيي(مجموعة حقائق وافاكر عن شئ ما مل ت معاجلهتا) (.رش يد،
،2006ص99و أبوهويدي،2011،ص)16
وعليه فان البياانت متيل املادة اخلامة للمعلومات ،ت معاجلهتا من الالل خطوات
ومراحل لتتحول اا معلومات.وهذه اخلطوات واملراحل تمتيل يف مجع البياانت
وتصنيفها حىت تصبح ذات دلةل مبينة وذات معىن وقمية .وهذا يعىن ان نطاق
املعلومات أوسع من نطاق البياانت( .رش يد 2006 ،و أبوهويدي)2011،
أما يف جمال أسواق الاوراق املالية  ،فان املعلومات والبياانت ل خيتلفان من
حيث الااثر القانونية (بدوي ،)2006،ذلكل مت تعريفها ابهنا (البياانت واملعلومات
املرتبطة بسوق الاوراق املالية ،وأطرافه ،والاوراق املالية املتداوةل فيه ،واليت تؤثر
بشم مبارش أو غري مبارش عىل القرار الاست ري)(.توين،2008 ،ص )42اواهنا
(البينات املتعلقة ابلوراق املالية املتداوةل ،وابجلهات املصدرة لها ،وابلظروف الاخرى
احمليطة بتكل الاوراق وابلسواق ،سوا حو احمللية أم الاقلميية أم ادلولية ،اليت يكون لها
تأثري يف أسعار تكل الاوراق ارتفاع حا أو اخنفاض حا)( .الع ن 2010 ،ص)136

وعىل هذا الاساس فان املعلومات والبياانت حمل الالزتام ابلشفافية والافصاح
ينبغي ان تمتزي بعدة خصائص  ،ويه كوهنا مؤثر حة  ،مبعىن تأثريها عىل الاسعار السوقية
لالوراق املالية حمل التداول يف الاسواق .وأن تكون متعلقة ابلوراق املالية بشم
مبارش مكعدل رحبيهتا وأسعار تداولها ،أو بشم غري مبارش اكليت تتعلق ابجلهة املصدرة
لهذه الاوراق اكملركز املاا للرشكة وحساس الارابح واخلسائر ومزيانيهتا وغري ذكل.
وأن تكون املعلومات حقيقية ودقيقة وواحضة ليك لتؤدي اا تضليل املستحنرين وعدم
متكيهنم من اختاذ قراراهتم الاست رية  ،وابلتاي اهدار اليقة يف اسواق الاوراق املالية.
وأن تكون قد صدرت للاكفة يف التوقيت احملدد قانو حان( .خرض ،2012،والربفري
 ، 2001،ومؤمن)2007،
ويبدو ان املرشع العرايق ضيق من نطاق هذه املعلومات عندما اشرتط ان يكون
اتثريها كبري حا عندما نص يف القسم(/5/3هو) من قانون اسواق الاوراق املالية عىل أنه(
للرشكة ان توافق عىل اإجراو كشف علين عن أية معلومات تؤثر بشم كبري عىل
أسعار س نداهتا . )..وهو موقف مثري للتسأول حول معيار(التأثري بشم كبري) حيث
مل يبني ما ميكن أن تعد مؤثر حا بشم كبري ومال تعد كذكل .واكن من املس تحسن
الاكتفاو مبعيار(التأثري) عىل أسعار الاوراق املالية سوا حو أاكن التأثري كبري حا أم ل ملا يف
ذكل من توس يع النطاق املوضوعي لهذا الالزتام .وهو الهنج املتبع يف القوانني املقارنة.
فقد اكتفت املادة (/319س) من الالحئة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املرصي
بذكل عندما نصت عىل (املعلومة أو املعلومات اليت يكون لها تأثري ملموس عىل سعر
الورقة املالية املطروحة أو القابةل للتداول  ،أو التأثري عىل القرارات الاست رية
للمتعاملني علهيا أو التأثري عىل اجتاهات التعامل يف السوق) .وهو نفة موقف املرشع
الامارايت اذلي نص يف املادة ( )34من قانون سوق الوراق املالية عىل اإنه (عىل
الرشاكت اليت مت اإدراج أوراقها املالية يف السوق اإبالغه بأية معلومات تؤثر عىل أسعار
تكل الوراق حال توفرها دلهيا .)..كام سكل املرشع الفرنيس نفة املسكل يف املادة
( )4من لحئة جلنة معليات البورصة رمق ( )90-2اليت نصت عىل أنه(جيب عىل
ُمصدر للصكوك أن حيمل اا عمل الاكفة ويف أرسع وقت ممكن أي حدث هام من
شأنه ،لو عرف ،أن يكون هل أثر ملموس عىل سعر الصك(.الربفري ،2001 ،ص)33

الفرع الياين /وسائل نرش املعلومات والبياانت والافصاح عهنام :
تتخذ وسائل تنفيذ هذا الالزتام اشاكلح متعددة يف الترشيعات املقارنة  ،ويه اكليت:
او حل /وسائل الإعالم املتخصصة :ويه اليت ختتص بنرش املعلومات عن انشطة أسواق
الاوراق املالية  ،ك ريدة الاهرام الاقتصادي  ،وجمةل البورصة يف مرص ،وجمةل
الاوراق املالية الامارايت ،وجريدة ( )BALOالفرنس ية .أما يف العراق فلية هناك
جريدة أو جمةل متخصصة بذكل ،ذلكل نقرتح عىل سوق العراق لالوراق املالية العمل
عىل اصدار جريدة يومية أو جمةل أس بوعية عىل الاقل متخصصة يف جمال أسواق
الاوراق املالية.
اثني حا /النرش والافصاح الالكرتوين  :بعد ظهور وسائل التصالت احلديية أنشات
الكثري من الرشاكت مواقع الكرتونية الاصة هبا واس تخدمهتا لنرش املعلومات والبياانت
املتعلقة هبا ،فض حال عن قيام هيوات الاوراق املالية ابنشاو مواقع الكرتونية الاصة هبا
لنرش املعلومات والبياانت عن أسواق الاوراق املالية ،اكملوقع الالكرتوين لسوق
العراق لالوراق املالية (،)www.isx-iq.netوهيوة الاوراق املالية العرايق
( ،)www.isc.gov.iqوالبورصة املرصية
(،)www.egx.com.eg/arabic/homepage.aspxوسوق الاوراق املالية
الامارايت ( )http://esm.sca.ae/Arabic/Pages/default.aspxوهيوة
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الاسواق املالية الفرنيس( .)www.amf-france.orgكام مت اإدالال أنظمة احلاسب
الي اا اعامل هذه الاسواق من الالل نظام التداول الالكرتوين ونظام العر عىل
شاشات التداول.فهذه الوسائل يف مجموعها تساعد أطراف التعامالت يف احلصول عىل
املعلومات برسعة وبسهوةل وبأقل تلكفة .وعىل هذا الاساس فان احد الرشوط العامة
لدراج الاوراق املالية يف البورصة املرصية يه الزام الرشاكت طالبة الادراج ابنشاو
موقع الكرتوين لها،وفق ماجاوت يف املادة (/6هو) من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة
للرقابة املالية املرصي رمق ( )11لس نة ( .)2014طالف القانون العرايق اذلي مل يتضمن
نص حا هبذا اخلصوص .ونظر حا لةية هذه الوس يةل يف نرش املعلومات والبياانت نقرتح عىل
هيوة الاوراق املالية العرايق اإلزام الرشاكت طالبة الادراج يف اسواق الاوراق املالية
ابإنشاو موقع الكرتوين الاص هبا كرشط لدراج اوراقها املالية فهيا ،أو الزاًم بفتح
حساابت الاصة هبم يف املوقع الرمسي لسواق الاوراق املالية أو اجلهات اخملتصة
ابلرشاف والرقابة عىل هذه الاسواق عىل ش بكة الانرتنت.
وجتدر الاشارة هنا اا انه ل يوجد يف القانون العرايق بشم عام نظام الاص
لالفصاح الالكرتوين وامنا يقترص الامر عىل أآليات الافصاح التقليدية .ما هناكل
أنه ولتسهيل معل الوساطة يف سوق العراق لالوراق املالية أصدرت هيوة الاوراق
املالية العرايق التعلاميت رمق( )11لس نة( )2009لتقدمي البياانت املالية لرشاكت
الوساطة املالية بشم الكرتوين فقط .أما يف البورصة املرصية فان هناك نظاماح
لالفصاح الالكرتوين وقد بدأ هذا النظام بس بع عرشة رشكة مقيدة مييلون ()%85
من اإجاما راس مال السوق  ،وذكل لضامن سهوةل ورسعة تدفق املعلومات الواجب
الافصاح عهنا من قبل الرشاكت املقيدة يف اإدارة البورصة  ،ومن مث الإعالن عهنا اا
اكفة املتعاملني يف السوق(.محدون )2013 ،كام نصت املادة ( )1من قرار جملة اإدارة
هيوة الاوراق املالية والسلع الامارايت رمق ( )39لس نة( )2013بشأن التطبيق
الالزايم لنظام الافصاح الالكرتوين عىل اإنه(يطبق نظام الإفصاح الإلكرتوين بشم
اإلزايم عىل الرشاكت املساةة العامة املدرجة يف السواق ورشاكت الوساطة يف
الوراق املالية اعتبار حا من( )2014/1/1وذكل وفق الضوابط واملراحل اليت تضعها
الهيوة) .كذكل الامر يف فرنسا حيث أصدرت جلنة معليات البورصة التوصية رمق (-5
 )98بشأن نرش املعلومات عن طريق الانرتنت  ،ومبوجهبا فان معلومة من شأهنا
أن تؤثر عىل سعر ألوراق املالية يف البورصة جيب أن تكون حمل للنرش وي
الاعالن عهنا يف نفة الوقت عىل الانرتنت اا جانب الوسائل التقليدية لالفصاح
(الربفري )2001،
ويف ظل هذا التقدم التكنولويج نرى من الرضوري تنظمي قواعد الافصاح
الالكرتوين يف سوق العراق لالوراق املالية عن طريق اصدار تعلاميت الاصة هبا من
قبل هيوة الاوراق املالية للزام اجلهات املعنية ابلشفافية والافصاح بتقدمي املعلومات
والبياانت بشم الكرتوين فض حال عن تقدميها ابلوسائل التقليدية.
اثلي حا /مؤرشات أسواق الاوراق املالية :ويه دلئل يس تدل هبا عن حاةل الاسواق
صعوداح أو هبوط حا ابس تخدام مجموعة من الاسهم تعد مميةل لبايق الاسهم املتداوةل يف
الاسواق .وتعد من وسائل النرش اليت تعطي للمتعاملني صورة موجزة ورسيعة
ملس توايت الاسعار عىل مدار الوقت(.حسني ،2008،و عبداللطيف ،1998،و
العوىس)2010،
ويف مجيع الاحوال فان النرش والافصاح عن املعلومات والبياانت بواسطة هذه
الوسائل ي من الالل أآليات عدة اةها :
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 /1التقارير والنرشات :ويه من الآليات التقليدية املعمتدة عن طريق الزام أسواق
الاوراق املالية والرشاكت املدرجة او العامةل فهيا بتقدمي التقارير والنرشات يف فرتات
معينة  ،كام سي بيانه لحق حا.
 /2الرد عىل اس تفسارات وتساؤلت املستحنرين :ميكن للمستحنرين احلصول عىل
املعلومات والبياانت الرضورية لختاذ قراراهتم بشأن تعامالهتم يف الاسواق من الالل
اس تفسارات تطرح عىل اجلهات املصدرة لالوراق املالية .ول يوجد يف القانون العرايق
والامارايت نص يلزم الرشاكت املدرجة ابلرد عىل هذه الاس تفسارات ،طالف ما
نصت علهيا املادة ( )15من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة لسوق املال املرصي رمق
()30لس نة()2002اليت تلزم الرشاكت بتحديد مسؤول للعالقات مع املستحنرين
والتصال ابلبورصة ،والرد عىل اس تفسارات املساةني واملستحنرين ،كام يقوم بتوزيع
النرشات الصحفية عن الرشكة متضمنة املعلومات والبياانت اليت حتددها البورصة .كام
الزمت جلنة معليات البورصة يف فرنسا الرشاكت املدرجة تعني مسؤول او اكرث تكون
ًمهتم اإعالم املساةني يف الرشكة ،كام مت لهذا الغر انشاو مامسي اندي التصالت
ملسؤوي املعلومات املالية للفرنس يني( .الربفري)2001،
ونظر حا لةية وس يةل التصال هذه لتخفيف عبو توصيل املعلومات والبياانت عن
أسواق الاوراق املالية ،وتفعيل أآليات الشفافية فهيا ،وحتقيق مصلحة اجلهة املصدرة
لالوراق املالية أيض حا املمتيةل يف منع نرش الاخبار غري الصحيحة اليت قد تؤثر عىل
اسعار أوراقها املالية  ،نقرتح عىل املرشع العرايق الزام الرشاكت بتحديد أحد موظفهيا
مكسؤول عن معلومات الرشكة ،والرد عىل اس تفسارات املساةني واملستحنرين هبذا
الصدد كرشط من رشوط اإدراج اوراقها املالية يف أسواق الاوراق املالية يف العراق.

املطلب الياين
مضمون املعلومات والبياانت
ان الزتام الرشاكت املصدرة ابلشفافية والافصاح ينبغي تنفيذه يف مرحلتني ،
الاوا عند قيام هذه الرشاكت ابدراج اوراقها املالية يف سوق التداول  ،أما اليانية
فتكون بعد القيام هبذا الادراج .وتبع حا ذلكل خيتلف مضمون هذه املعلومات والبياانت
 ،وهذا ما سوف نبيهنا وفق اليت :

الفرع الاول  :مرحةل ادراج الاوراق املالية يف سوق التداول:
يس توجب القسم( )5/3من قانون اسواق الاوراق املالية العرايق عند قيام الرشاكت
بتقدمي طلب ادراج اوراقها يف أسواق التداول ان تكون قد قدمت اا هذه ألسواق
وبصورة علنية البياانت املالية احلالية للرشكة الالل س تة أشهر من يوم افتتاح
العمليات التجارية .وللرشكة أن توافق عىل اإجراو كشف علين عن أية معلومات تؤثر
وبشم كبري عىل أسعار س نداهتا واليت يفرت قبولها يف التعامل التجاري ،وان توافق
عىل الامتيال لبايق املتطلبات اليت قد يفرضها سوق الاوراق املالية كرشط لقبول
اوراقها يف معلية التداول يف السوق .وقد حددت هيوة الاوراق املالية بتعلاميت الاصة
هذا الالزتام ابلتفصيل يف هذه املرحةل يف من السوق النظايم(اذلي ي من الالهل
التعامل ابلوراق املالية املصدرة وفق حا للتعلاميت رمق( )6لس نة( )2010املتعلقة برشوط
ومتطلبات ادراج الرشاكت يف سوق الاوراق املالية)،والسوق الياين(اذلي ي من
الالهل التداول ابوراق مالية بشم حتمكه رشوط الادراج واجراوات التداول الواردة
يف التعلاميت رمق ( )15لس نة .)2011
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ففي السوق النظايم ومبوجب الفقرة ( )6من التعلاميت رمق( )6لس نة()2010
املشار الهيا اعاله ،جيب عىل الرشاكت طالبة الادراج القيام مبا يأيت:
او حل /تقدمي تقرير من جملة ادارة الرشكة يتضمن نبذة تخترصة عن تأسية الرشكة ،
واهدافها الرئيسة وتقيميه مدعامح ابلرقام لإداو الرشكة واجنازاهتا مقارن حة ابخلطة املوضوعة
 ،والاحداث الهامة اليت مرت هبا الرشكة حىت اترخي تقدمي الطلب ،وأسامو أعضاو
جملة الادارة وأسامو ومناصب اشخاص الادارة التنفيذية العليا ،والاوراق املالية
اململوكة هلم أو لقرابهئم  ،وعضوية أي مهنم يف جمالة اإدارة الرشاكت الاخرى ،
وكشف بأسامو وجنس ية املساةني اذلين تزيد مساةهتم عن( )%1أو أكرث من أسهم
الرشكة  ،وعدد الاسهم اليت ميتلكوهنا ،ووصف لي حامية حكومية أو امتيازات تمتتع
هبا الرشكة أو أي من منتجاهتا مبوجب القوانني  ،ووصف لي قرارات صادرة عن
احلكومة أو املنظامت ادلولية أو غريها لها تأثري مادي عىل معل الرشكة أو منتجاهتا أو
قدرهتا التنافس ية.
وهو نفة موقف املرشع املرصي وفق املاداتن ()8/7و( )3،4،8/18من قرار
جملة اإدارة الهيوة العامة للرقابة املالية ،وكذكل املرشع الامارايت وفق املاداتن
()1و(/29أ) من قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع الامارايت رمق()3
لس نة(.)2000مع الاختالف يف بعض التفاصيل ،الاصة فامي يتعلق بنس بة املساةة يف
اسهم الرشكة طالبة الادراج والواجب الافصاح عهنا يف هذه املرحةل ،حيث ان هذه
النس بة وفق حا للقانون العرايق يه ( )%1أو أكرث من أسهم الرشكة ،ولكن حددها
املرشع املرصي والامارايت بو( ،)%5كام أن املرشع العرايق والامارايت اوجبا الافصاح
عن هذه النس بة ابلنس بة للمساةني يف اسهم الرشكة طالبة الادراج فقط ،يف حني
أوجب املرشع املرصي الافصاح عهنا يف من الرشكة طالبة الادراج ورشاكهتا
القابضة /الم والرشاكت التابعة والشقيقة.
اثني حا  /القيام بتقدمي البياانت املالية  ،وتتضمن وفق الفقرة ( )7من نفة التعلاميت
البياانت املالية الس نوية للس نتني السابقتني لتارخي تقدمي الطلب مشفوع حا بتقرير من
جملة الادارة ومدقق حساابت مس تقل ،والبياانت املالية الفصلية اليت تغطي الفرتة
الزمنية من هناية الس نة املالية السابقة لتقدمي الطلب وحىت هناية الفصل الاالري اذلي
يس بق اترخي ذكل الطلب مقارنة مع الفرتة املقابةل لها يف الس نة السابقة.
أما ابلنس بة للرشاكت طالبة الادراج يف السوق الياين يف العراق فاهنا ملزمة
مبوجب الفقرة (س) من املادة ( )2من التعلاميت رمق ()15لس نة( )2011املتعلقة
ابلسوق الياين بتقدمي البياانت املالية الس نوية للس نة السابقة لتارخي تقدمي الطلب،
وتقدمي حمارض اجامتعات الهيوة العامة للرشكة للس نة املالية السابقة لتارخي الطلب ،
حيث ان من رشوط الادراج يف هذا السوق هو ميض فرتة ل تقل عن الس نة عىل
مزاوةل الرشكة لنشاطها واصدارها بياانت مالية س نوية واحدة عىل القل.
بقي أن نشري اا أن الرشاكت طالبة الادراج يف السوق النظايم ملزمة بنرش
البياانت املشار الهيا يف موقعي السوق والهيوة الالكرتونيني ،ويف حصيفة يومية واحدة
قبل السامح بتداول أسهمها يف السوق ،وذكل وفق حا للفقرة ( )17من التعلاميت رمق()6
لس نة( .)2010ونرى انه من الرضوري الزام الرشاكت طالبة الادراج يف السوق الياين
بنفة املتطلبات .ولكننا وهبدف تأمني شفافية أوسع نطاق حا يف هذه املرحةل نقرتح عىل
هيوة الاوراق املالية العراقية الزام الرشاكت طالبة الادراج يف هذا السوق بنرش هذه
البياانت يف موقع الرشكة الالكرتوين اخلاص هبا أيض حا ونرشها يف جريدة أو جمةل
متخصصة.
ح
وقد تضمن من القانون املرصي والامارايت والفرنيس أيضا الزتامات مماثةل ملا نص
عليه القانون العرايق مع الاختالف يف حتديد عدد الس نوات اليت يطلب تقدمي
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البياانت املالية فهيا ،حيث أوجب املرشع املرصي يف املواد ()4و()7و()9من قرار
جملة ادارة الهيوة العامة للرقابة املالية أن تقدم الرشكة القوامئ املالية لس نتني ماليتني
سابقتني عىل طلب الادراج ،وابنس بة للرشاكت املرصية الصغرية واملتوسطة (اليت ل
يقل رأس مالها عن( )1مليون جنيه ويقل رأس مالها عن ( )50مليون جنيه عند
تقدمي طلب الادراج لول مرة ول يزيد رأس مالها عن ( )100مليون جنيه بعد ذكل)
فانه اكتفى بتقدمي القوامئ املالية لس نة مالية واحدة سابقة عىل الطلب.
أما املادة (/29س) من قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع الامارايت فاهنا
تلزم هذه الرشاكت ببياانت مالية تتضمن تقريراح عن الس نة املالية السابقة فقط لتارخي
تقدمي الطلب ،وبياانت مالية مرحلية تغطي الفرتة الزمنية من هناية الس نة املالية السابقة
لتارخي تقدمي الطلب وحىت هناية الربع الالري اذلي يس بق اترخي تقدمي الطلب.
وقد الزم القانون الفرنيس أيض حا الرشاكت طالبة الادراج يف السوق الرمسي
( )Eurolistبتقدمي حساابهتا املالية الس نوية وذكل عن ثالث س نوات سابقة عىل
اترخي الطلب .أما يف سوق الرشاكت متوسطة وصغرية احل م( )Alternextفان عىل
الرشكة تقدمي حساابهتا املالية عن س نتني ماليتني سابقتني فقط  .أما يف السوق
احلر( )Le marche Libreفانه ل توجد أي رشوط مس بقة لإدراج الاوراق املالية
فهيا  ،وإامنا ي قيد الاوراق املالية أو دخولها للمرة الوا اا السوق احلر بنا حو عىل
طلب الرشكة املصدرة لالوراق املالية أو أحد مساةهيا  ،وذكل عىل مسؤولية أحد
أعضاو بورصة الاوراق املالية املعمتدين  ،ويقدم طلب الادراج اا اإدارة البورصة يف
ملف يش متل عىل مجموعة من املستندات كحساابت الرشكة عن س نتني ماليتني
سابقتني اإذا اكن معر الرشكة يسمح بذكل  ،وأنظمة الرشكة ،ونرشة الاكتتاس(.)...
العويس)2010،
اثلي حا  /واالري حا فان املرشع العرايق انفرد من بني الترشيعات حمل املقارنة ابلزام الرشاكت
طالبة الادراج بتقدمي حمارض اجامتعات الهيوة العامة للرشكة للس نتني املاليتني
السابقتني لتارخي تقدمي طلب الادارج وذكل وفق الفقرة ( )15من التعلاميت رمق ()6
لس نة ( )2010املذكورة اعاله.
ح
ويف املقابل فان للقانون املرصي متطلبات اضافية عالوة عىل ما مت ذكرها سابقا ،
يفرضها عىل هذه الرشاكت يف هذه املرحةل نبيهنا وفق اليت :
 /1تشرتط املاداتن ()1/7و( )1/9من قرار جملة ادارة الهيوة العامة للرقابة املالية
نرش تقرير الافصاح يف جريدتني يوميتني واسعيت الانتشار قبل بدو تداول اسهم
الرشكة ،ويف شاشات التداول ابلبورصة ملدة مخسة أايم عىل الاقل قبل بدو التداول
عىل اسهم الرشكة ابلبورصة  ،فض حال عن نرشه عىل املوقع الالكرتوين للبورصة
املرصية.
 /2واالري حا فان املادة ()20من نفة القرارتس توجب أن تنرش طلبات الادراج عىل
ش بكة الانرتنت ويف النرشة اليومية للبورصة ملدة مخسة أايم معل .وحس ن حا فعل
املرشع املرصي يف فر هذا الالزتام عىل الرشاكت طالبة الادراج لن نرش طلبات
الادراج هبذا الشم من شأنه تش يع الرشاكت الاخرى عىل أن ختطو خطى رشاكهتا
املنافسة ،ذلكل ندعو املرشع العرايق اا تبين نصوص مماثةل للزام الرشاكت هبذا
اخلصوص .
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الفرع الياين /املرحةل الالحقة عىل ادراج الاوراق املالية يف سوق
التداول:
تنقسم املعلومات والبياانت الواجب الافصاح عهنا يف هذه املرحةل اا معلومات
وبياانت جيب تقدميها يف فرتات معينة وبشم دوري متكرر ،واخرى ينبغي تقدميها
بشم فوري يف احوال معينة  ،وفق اليت :
او حل /املعلومات والبياانت الواجب الافصاح عهنا بشم دوري (الافصاح ادلوري ):

وتمتيل ابلتقارير الس نوية والفصلية اليت جيب عىل الرشاكت تقدميها اا هيوة الاوراق
املالية العراقية .فبالنس بة للتقارير الس نوية فانه وفق القسم(/6/3س)من قانون اسواق
الاوراق املالية وتعلاميت الافصاح للرشاكت املدرجة يف سوق الاوراق املالية رمق()8
لس نة( )2010الصادرة عن هيوة الاوراق املالية جيب عىل تكل الرشاكت تزويد الهيوة
بتقرير س نوي الالل مدة ل تتجاوز( )150يوم حا من انهتاو سنهتا املالية ونرشها بوسائل
الاعالم املتاحة  ،وجيب أن يتضمن هذا التقرير املعلومات والبياانت التية :
 /1تقرير جملة الادارة متضمن حا املعلومات املذكورة يف الفقرة (/1أ) من تعلاميت
الافصاح للرشاكت املدرجة ،أةها بيان أسامو املساةني اذلي تشم عدد الاسهم
اململوكة هلم( )%5من اسهم الرشكة فأكرث .وهذه النس بة تتعلق مبا اطلق عليه املرشع
العرايق(النس بة املؤثرة) .ويالحظ هبذا الشأن وجود ارتباك يف موقف املرشع العرايق،
حيث انه فر يف القسم()2/10من قانون اسواق الاوراق املالية عىل خشص أو
أشخاص متحالفني عند امتالكهم لنس بة ( )%10أو أكرث من اسهم رشكة ما اشعار
السوق أو الهيوة حترير حاي بذكل ،ولية عند امتالكهم نس بة( )%5كام نصت علهيا
التعلاميت اعاله .وكذكل اوجب القيام هبذا الاشعار يف حال قياًم بأي تعامل أو
ترصف يؤدي اا زايدة هذه نس بة ،او اخنفا هذه النس بة بشم تقل عن(.)%8
يف حني اوجب يف الفقرة (/2أ)من تعلاميت الافصاح عن النسب املؤثرة رمق()10
لس نة( )2009القيام هبذا الاشعار عند أي تعامل أو ترصف يؤدي اا زايدة أو
اخنفا هذه النس بة مبقدار نقطة واحدة  ،اي نس بة (.)%1
ويف الاحوال فان هذه التعلاميت تتعار مع النص الوارد يف قانون اسواق
الاوراق املالية  ،مما يعين اهنا تشوهبا شائبة عدم املرشوعية ،فال جيوز أن تتعار
التعلاميت مع نص يف القانون .كام يالحظ ان املرشع مل يبني حمك عدم الامتيال هبذا
الالزتام ايض حا.
 /2البياانت املالية الس نوية للرشكة تتضمن ارقام الس نة احلالية مقارنة ابلس نة السابقة
 ،واملزيانية ،وحساس الارابح واخلسائر ،وكشف التدفق النقدي ،والايضاحات
املرفقة ابلبياانت املالية.وذكل وفق الفقرة(/1س) من تعلاميت الافصاح للرشاكت
املدرجة.
/3تقرير مدقق احلساابت يتضمن املعلومات والبياانت املدققة كام نصت علهيا الفقرة
(/1ج)من نفة التعلاميت.
وهذه املتطلبات يه نفسها تقريب حا اليت يس تلزًا من املرشع املرصي يف املادة
( )46من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة للرقابة املالية  ،والامارايت يف املادة ()7/36
يف قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية .علامح ان مدة تقدمي التقارير املالية الس نوية
فهيام اقل ،حيث جيب تقدميها الالل مدة ل جتاوز ( )90يوم حا من اترخي انهتاو الس نة
املالية.
أما القانون الفرنيس فانه فر الالزتام عىل الرشاكت املدرجة لوراقها املالية يف
السوق الرمسي( )Eurolistابلفصاح ادلوري عن طريق نرش احلساابت الس نوية
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للرشكة وإايداع وثيقة س نوية دلى هيوة الاوراق املالية  ،تتضمن اكفة املعلومات املالية
بعد مرور( )20يوم حا عىل نرش احلساابت الس نوية للرشكة .وتلزتم الرشاكت املدرجة يف
سوق الرشاكت متوسطة وصغرية احل م ( )Alternextبنرش تقرير س نوي يتضمن
القوامئ املالية وأداو الرشكة الالل ( )4أشهر التالية لإنهتاو الس نة املالية(.عامرنة
)2014،
وابلضافة اا التقرير الس نوي فان الفقرة( )3من تعلاميت الافصاح للرشاكت
املدرجة العرايق تلزم الرشاكت عند متلكها لكرث من( )%50من راس مال رشكة أخرى
اصدار البياانت املالية الس نوية بشم موحد اإضافة اا البياانت اخلاصة ابلرشكة .كام
جيب علهيا وفق الفقرة ( )2من تعلاميت تداولت الاشخاص املطلعني يف الرشاكت
املساةة املدرجة يف سوق الاوراق املالية رمق ( )16لس نة ( )2011تزويد هيوة
الاوراق املالية وسوق العراق لالوراق املالية بأسامو املطلعني عىل املعلومات ادلااللية
للرشكة ،وعناوين وظائفهم ،وما ميتلكوهنا من أوراق مالية لنفة الرشكة الالل ()15
يوم حا من بداية س نة.
ولكن يالحظ بأنه ل يوجد يف القانون العرايق ما يلزم الرشاكت بتقدمي تقاريرها عن
اجراواهتا املتعلقة حبومكة الرشاكت عىل الرمغ من اةية ذكل .ونرى انه اكن من
الرضوري عىل املرشع العرايق أن يسكل مسكل املرشع الامارايت اذلي الزم الرشاكت
املدرجة يف املادة ( )14من القرار الوزاري بشأن ضوابط احلومكة ومعايري الانضباط
املؤسيس رمق( )518لس نة( )2009بتقدمي هذا التقرير اا هيوة الاوراق املالية والسلع
س نو حاي أو عند الطلب الالل الفرتة احملاسبية اليت يشملها التقرير أو عن فرتة لحقة
حىت اترخي نرش التقرير الس نوي ،واذلي جيب أن يتضمن مجموعة من املعلومات
والبياانت أةها (متطلبات ومبادئ اس تكامل نظام حومكة الرشاكت  ،وكيفية تطبيقها،
اخملالفات املرتكبة الالل الس نة املالية وبيان أس باهبا ،وكيفية معاجلهتا وجتنب تكرارها
مس تقب حال ،كيفية تشكيل جملة الإدارة حسب فئات أعضائه ومدة عضويهتم ،وكيفية
حتديد ماكفأهتم  ،وماكفأت املدير العام أو املدير التنفيذي أو الرئية التنفيذي للرشكة
املعني من قبل جملة الإدارة).ذلكل هنيب ابملرشع العرايق لتبين نص مماثل ملا فهيا من
فائدة للرشكة واملساةني فهيا واملتعاملني ابوراقها املالية .
أما ابلنس بة للتقارير الفصلية فانه وفق حا للقسم(/6/3أ) من قانون اسواق الاوراق
املالية والفقرة()4من تعلاميت الافصاح للرشاكت املدرجة جيب عىل الرشاكت املدرجة
تقدمي بياانت مالية فصلية لهيوة الاوراق املالية ثالثة أشهر الالل مدة ل تزيد
عىل()60يوم حا من انهتاو الفصل ،يتضمن املزيانية العامة ،كام يف هناية الفصل
احلاي،ومزيانية معومية مقارنة كام يف هناية الس نة املالية السابقة لها ،وحساس الارابح
واخلسائر للفصل احلاي وترامكي حا للس نة املالية احلالية حىت اترخيه وحساس الارابح
واخلسائر للفصل املقابل هل من الس نة السابقة حىت تأرخيه  ،وكشف التدفق النقدي
احلاي وترامكي حا للس نة املالية احلالية حىت اترخيه مع الفرتة املقابةل هل حىت تأرخيه من
الس نة السابقة ،والايضاحات املرفقة ابلبياانت املالية.
وقد اس تلزمت من املادة()46من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة للرقابة املالية
املرصي ،واملادة (/7/36س) من قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع
الامارايت ،واملادة()1-221من لحئة هيوة الاوراق املالية الفرنيس تقدمي تقارير فصلية
ايض حا ،لكن ما ميزي موقف هذه القوانني أن مدة تقدمي التقارير يه( )45يوم حا من تأرخي
انهتاو الفرتة املالية .لكن هذه القوانني تفر متطلبات اضافية عىل الرشاكت املدرجة
ذات العالقة ابلفصاح ادلوري وذكل وفق اليت :
 /1تفر املادة( )6من قانون سوق رأس املال املرصي  ،واملادة ()36من قرار جملة
اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع الامارايت عىل الرشاكت تقدمي تقارير نصف س نوية
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عن نشاطها ،أما املرشع الفرنيس فانه يلزم يف املادة( )1-221من لحئة هيوة الاوراق
املالية الرشاكت املدرجة يف السوق الرمسي ( )Eurolistنرش هذه التقارير الالل
الشهرين التاليني لهناية النصف الول من الس نة املالية والالل ( )4اشهر من انهتاو
الربع الياين من الس نة املالية ابلنس بة للرشاكت املدرجة يف سوق الرشاكت متوسطة
وصغرية احل م.
 /2تلزم املاداتن()35و()36من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة للرقابة املالية املرصي
الرشاكت املدرجة بنرش ملخص لتقرير جملة الادارة وللقوامئ املالية الس نوية وتقرير
مراقيب احلساابت ومالحظات الهيوة العامة للرقابة املالية علهيا (اإن وجدت) يف
حصيفتني يوميتني مرصيتني واسعيت الانتشار اإحداهام عىل الاقل ابللغة العربية وذكل
قبل موعد انعقاد امجلعية العامة بو( )15يوم حا عىل الاقل .أما ابلنس بة للرشاكت
املتوسطة والصغرية فان البورصة تقوم بنرش هذه املعلومات عىل املوقع الالكرتوين
للبورصة وملدة ( )3أايم معل عىل القل.
 /3واالري حا فان القانون الفرنيس وفق حا للامدة()16-223من لحئة هيوة الاوراق املالية
يلزم الرشاكت املدرجة يف السوق الرمسي بأن تقوم شهر حاي بنرش العدد الاجامي حلقوق
التصويت وعدد الاسهم اليت يتكون مهنا رأس املال الرشكة عند التغري فهيا من الالل
املوقع الالكرتوين اخلاص ابجلهة املصدرة لالوراق املالية.
وبعد بيان املتطلبات الاضافية للترشيعات املقارنة نرى ان من الرضوري أن نويص
املرشع العرايق بتبين نصوص مماثةل ملا نصت علهيا هذه الترشيعات وذكل من الالل
فر تقدمي تقارير نصف س نوية اضافة اا التقارير الاخرى وتقليل املدة الواجب
تقدمي التقارير الس نوية فهيا من ( )150يوم حا اا ( )3اشهر  ،والتقارير ربع الس نوية من
( )60يوم حا اا شهر واحد  ،وذكل لتوس يع نطاق الالزتام ابلفصاح وتوفري املعلومات
يف أوقات متقاربة .كام نويص املرشع أيض حا ابلزام الرشاكت املفصحة بنرش هذه
املعلومات والبياانت عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبا ويف جريدة أو جمةل متخصصة
بنرش هذه املعلومات والبياانت وفق ما مت اقرتاهحا سابق حا.
اثني حا/املعلومات والبياانت الواجب الافصاح عهنا بشم فوري (الافصاح الفوري)
حددت املادة ()5من تعلاميت الافصاح للرشاكت املدرجة العرايق املعلومات
والبياانت واجب الافصاح عهنا بشم فوري ،عىل سبيل امليال ولية احلرص.
ومبوجهبا عىل الرشاكت املدرجة اإعالم الهيوة وامجلهور وبرسعة عند توافر أي معلومة
جوهرية الاصة ابلتغيريات الهامة اليت تطرأ عىل موجودات الرشكة والالزتامات املرتتبة
علهيا سوا حو اكنت قصرية أو طويةل الجل  ،وأي جحوزات عىل موجوداهتا ،وهيم
رأس مالها ،والتغريات يف ملكية اسهمها ،والصفقات الكبرية اليت تعقدها الرشكة،
والغاهئا ،وتقيمي جملة الادارة لاثر املتوقع لها عىل رحبية الرشكة ومركزها املاي ،
واحلوادث اليت تصيب الرشكة وأثرها عىل املركز املاي ،وأي خسائر أو أرابح مادية
لها تأثري عىل املركز املاي للرشكة مع بيان الاس باس  ،وقرارات جملة الادارة اليت قد
تؤثر عىل أسعار الاوراق املالية املصدرة اكصدار أوراق مالية جديدة  ،والتغيريات يف
الاست رات الرأس مالية أو يف غاايت الرشكة واسواقها  ،والرشوع يف الاندماج،
وتوزيع الارابح ،والتصفية الاختيارية  ،وكذكل قرارات الهيوة للرشكة .مصادق علهيا
من دائرة تس يل الرشاكت ،وادلعوة لجامتعات الهيوة العامة غري العادي ،وتشكيل
جملة ادارة جديد للرشكة ،واس تقاةل أعضاو جملة الادارة أو مديرها املفو  ،أو
متكل الرشكة نس بة مؤثرة يف رأس مال رشكة أخرى ،ومتكل رشكة أخرى نس بة مؤثرة
يف رأس مال الرشكة املدرجة.
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وتضيف الترشيعات املقارنة معلومات اخرى مشموةل ابلفصاح الفوري ،فعىل
سبيل امليال تتطلب املواد من()31اا()34من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة للرقابة
املالية املرصي الافصاح ابملعلومات املتعلقة بأي اإصدار جديد مقرتح للس ندات ،وأي
ضامانت تتعلق هبا ،وأي قرار يرتتب عليه اس تدعاو أو الغاو أوراق مالية مسجةل س بق
اإصدارها ،وأي تعاقدات بقمية تزيد عن ( )%5من اإيرادات أخر س نة مالية،
والتوزيعات النقدية أو توزيعات الاسهم اجملانية أو لكهيام ،وأي اتفاق مقرتح يرتتب
عليه دخول مستحنرين اسرتاتي يني لرشاو أسهم الرشكة ،وإاقامة دعاوي قضائية ضد
الرشكة ،والاحاكم اليت تصدر بشأهنا ،وصدور أي قرارات من اجلهات الادارية تؤثر
عىل انشطة الرشكة ،وأي تعديل أو حسب أو الغاو لهذه القرارات .وهو نفة اجتاه
املرشع الامارايت وفق املاداتن ()33و( )36من قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية
والسلع.
أما يف القانون الفرنيس فان نطاق املعلومات اجلوهرية هبذا اخلصوص جاو بشم
اوسع حيث يشمل اكفة املعلومات والبياانت املتعلقة ابلرشاكت املصدرة لالوراق املالية
أو ابلوراق املالية حمل التداول يف الاسواق اإذا اكن من شأن هذه املعلومات اإذا ما
مت نرشها وإاعالم املستحنرين هبا أن تؤثر عىل الاوراق املالية املعينة أو الاوراق املالية
الاخرى املرتبطة هبا أو عىل قرار املستحنرين بشأن الاست ر يف هذه
الاوراق(.العويس ،2010،وبدوي )2006،ويتشابه ذكل مع ما نص عليه املرشع
الامارايت ،حيث انه يتطلب فض حال عن الافصاح ابملعلومات املشار الهيا سابق حا نرش
أية معلومات اإيضاحية تتعلق بأوضاع الرشاكت وأنشطهتا ومبا يكفل سالمة التعامل
واطمونان املستحنرين ،ولو اكنت لتؤثر عىل أسعار وحركة تداول اوراقها املالية يف
السوق ،وذكل وفق احاكم املادة ()35من قانون سوق الاوراق املالية ،واملادة()34
من قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع.
ويبدو أن املرشع يف قانون اسواق الاوراق املالية العرايق اراد فر الزتام مماثل ملا
ورد يف القانون الفرنيس والامارايت هبذا الشأن الا أنه مل يكن موفق حا يف الصياغة،
حيث اورد ذكل بصيغة اجلواز ولية الوجوس  ،فقد نص يف القسم (/6/3هو) من
هذا القانون عىل اإنه ( للرشكة ان متتيل لاكفة املتطلبات اليت يفرضها السوق كرشط
لس مترار التعامل مبيل تكل الاوراق يف السوق عىل أن تكون اكفة املعلومات املقدمة
من الرشكة دقيقة وموضوعية ) .ذلكل ندعو املرشع العرايق لعادة صياغة هذا النص
بشم يس تدل منه الوجوس ولية اجلواز ،فال ميكن منطقي حا ان يكون للرشكة اخليار
يف الامتيال ملتطلبات جعل القانون منه رشط حا لس مترار التعامل ابوراقها يف
الاسواق..
واالري حا يالحظ ابلنس بة للقانون املرصي والامارايت ،أنه جيوز لسواق الاوراق
املالية أن تقوم بنرش املعلومات اجلوهرية بعد الافصاح عهنا عىل شاشات التداول
واملوقع الالكرتوين للسوق اذا مت الافصاح يف موعد يسمح بنرشها فوراح أو قبل أول
جلسة تداول اتلية ،كام نصت عليه املادة( )34من قرار جملة اإدارة الهيوة العامة
للرقابة املالية املرصي  ،أو عن طريق نرشها يف الصحف احمللية ووسائل الإعالم
املناس بة ،وفق مانصت عليه املادة ( )34من قانون سوق الاوراق املالية الامارايت.
وهذا موقف ممتزي لن من شأن ذكل حتقيق شفافية أكرث يف أسواق الاوراق املالية ،
ذلكل نقرتح عىل املرشع العرايق نرش هذه املعلومات أيض حا عىل املوقع الالكرتوين
اخلاص هبيوة الاوراق املالية وسوق العراق لالوراق املالية ،ونرشها يف جريدة أو جمةل
متخصصة بنرش هذه املعلومات والبياانت.
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املبحث اليالث
الرقابة الادراية عىل تنفيذ الالزتام ابلشفافية والافصاح وتدابري موا ة
الاالالل به
ان جمرد تبين النصوص القانونية اليت تلزم الرشاكت هبذا الالزتام ليكفي لوحده ما
مل تكن هناك رقابة ادراية من اجلهات املعنية يف هذه الاسواق متتكل من الوسائل
والتدابري القانونية الفعاةل اليت تضمن الامتيال الاكمل مبتطلباته .وعىل هذا الاساس
فان وجود اجلهات الرقابية يف هذه الاسواق يعد امراح ابلغ حا يف الاةية لضامن قيام
الرشاكت بتنفيذ هذا الالزتام  ،واختاذ الاجراوات املناس بة حبقها عند الاالالل به.
وللبحث يف ذكل نقسم هذا املبحث عىل مطلبني  ،خنصص الاول لبيان اجلهات
الادارية اخملتصة ابلرقابة والارشاف عىل تنفيذ هذا الالزتام  ،بيامن خنصص املطلب
الياين لبيان التدابريالقانونية ملوا ة حالت الاالالل به  ،وذكل وفق اليت :

املطلب الول
اجلهات الادارية اخملتصة ابلرقابة والارشاف
ان اجلهات الادارية اليت متتكل سلطة الرقابة والارشاف يف اسواق الاوراق املالية
تمتيل يف هيوة الاوراق املالية وجملة ادارة اسواق الاوراق املالية اضافة اا رقابة
مندوس احلكومة يف بعض القوانني  ،نبيهنا وفق اليت :

الفرع الاول /هيوة الاوراق املالية :
متتكل هيوة الاوراق املالية العرايق اليت تأسست وفق حا للقسم( )1/12من قانون
اسواق الاوراق املالية صالحيات واختصاصات واسعة وًمة تمتحور وفق احاكم
القسم (/6/3ج ،)4/والقسم ( )12/12من نفة القانون حول منح ًةل للرشاكت
املدرجة من اإجل تدقيق وتقدمي التقارير املالية الس نوية ،ومراجعة الاجراوات اخلاصة
ابلسوق واعطاو رأي حولها  ،والزام اجلهات العامةل يف السوق ابحملافظة عىل جسالت
الاصة هبم  ،واعداد التقارير املتعلقة بأوضاعهم املالية وأعامهلم  ،ومراقبة العمليات
التجارية احلاصةل يف السوق  ،واملصادقة عىل انظمة ولواحئ السوق ،واصدار الانظمة
والتعلاميت لغر الكشف عن املعلومات والتقارير اليت يتطلب نرشها لل مهور
واملتوفرة دلى الرشاكت املعروضة اوراقها املالية لالكتتاس وتوزيعها وتبادلها يف سوق
الاوراق املالية.كام ختتص وفق القسم( )14/5والقسم( )15/12من نفة القانون
أيض حا بتلقي الاشعارات حبالت حدوث االالل ابلقانون أو انظمة أو تعلاميت السوق،
واحلصول عىل أية معلومات ختص السوق من أجل مراقبة تطبيق أحاكم القانون ،
سوا حو من الوسطاو أو والكهئم أو املوظفني أو املستحنرين دون ان يتوقف ذكل عىل
قبول الطرف املقابل.
ل
أما يف القانون املرصي فان ا هيوة العامة للرقابة املالية ختتص ابلرقابة والارشاف
عىل هذه الاسواق مبوجب املادة( )3من نظاًا الاسايس رمق( )192لس نة(،)2009
لكن مايمتزي به موقف القانون املرصي مقارنة ابلقانون العرايق انه اانط صالحيات ًمة
فرئية الهيوة وجملة ادارهتا ،حيث يكون للرئية وفق حا املاداتن( )21و( )22من قانون
سوق رأس املال املرصي ،عند وجود اس باس خطرية ،تعيني حد أعىل وأدّن
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لسعارالاوراق املالية وفرضها عىل املتعاملني يف الاسواق ،ووقف العرو والطلبات
اليت تريم اا التالعب ابلسعار ،وإالغاو العمليات اليت تعقد ابخملالفة لحاكم القوانني
أو اليت ت بسعر ل مربر هل ،كام جيوز هل وقف التعامل ابلوراق املالية اإذا اكن من
شأن اس متراره الارضار ابلسوق واملتعاملني فيه.اما جملة ادارة الهيوة فانه خيتص وفق
احاكم املاداتن()4و( )10من نفة النظام الاسايس واملاداتن()43و( )49من قانون
سوق راس املال املرصي بوضع قواعد الرقابة والتفتيش عىل اجلهات اخلاضعني للرقابة،
من مضهنا الارشاف عىل توفري ونرش املعلومات والبياانت يف السوق  ،والتحقق من
سالمهتا ووضوهحا ومدى كشفها عن احلقائق  ،ومراقبة سالمة التعامالت اليت ت
فيه ،وعدم انطواهئا عىل الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاس تغالل أو املضارابت
الوةية .وللمجلة الاطالع عىل السجالت وادلفاتر واملستندات والبياانت يف مقر
الرشكة أو مقر البورصة أو اجلهة اليت توجد فهيا لمتتعه بصفة الضبطية القضائية يف
اثبات اجلرامئ اليت تقع نتيجة تخالفة ترشيعات السوق.
اما يف الامارات فقد أوجبت املادة ( )12من قانون سوق الاوراق املالية ،
واملادة ( )11من القرار رمق()13لس نة()2000بشأن نظام معل هيوة الاوراق املالية
والسلع أن يكون لهيوة الاوراق املالية والسلع جملة لالدارة يمتتع بصالحيات متعددة
اةها اإلزام السوق ابختاذ الإجراوات الالزمة لضامن اإفصاح الرشاكت املدرجة عن أية
تطورات جوهرية حتدث فهيا ،والتأكد من الشفافية ونظام الإفصاح عىل النحو
املقررقانو حان ،وإالزام اجلهات املعنية ابلإفصاح العلين  ،وبتقدمي أية بياانت تتعلق
بأنشطهتم.
وحس ن حا فعل من املرشع املرصي والامارايت عند حتديدهام لختصاصات
من رئية الهيوات وجمالة ادارهتا  ،ذلكل نويص املرشع العرايق بتحديد بعض
الصالحيات لرئية هيوة الاوراق املالية العرايق ليك يس تطيع اختاذ القرارات دون
الرجوع اا عقد اجامتع الهيوة يف حالت الرضورة والاس تعجال.
أما يف فرنسا فقد مت مبوجب املادة ( )2من قانون الامن املاي رمق ( )706لس نة
( )2003توحيد اجلهات اليت اكنت تتوا الارشاف عىل أسواق الاوراق املالية ،
حيث مت دمج جلنة معليات البورصة وجملة الاسواق املالية واجمللة التأدييب
للتنظمي املاي يف هيوة واحدة مسيت هبيوة الاسواق املالية ،كام مت دمج الالحئة العامة
لم من هذه اجلهات يف الالحئة العامة لهيوة الاسواق املالية(.عامرنة )2014،وختتص
هذه الهيوة بسلطة تنظم اكفة جوانب العمل يف الاسواق ومن مضهنا الالزتام ابلشفافية
والافصاح  ،والرقابة عىل سالمة التعامالت اليت جتري يف الاسواق للتأكد من اللوها
من الغش أو التدلية و غريها من اخملالفات (الرافعي)2007،

الفرع الياين /جملة ادارة أسواق الاوراق املالية:
يدار سوق العراق لالوراق املالية ويعمل حتت ارشاف جملة ادارة السوق
(جملة احملافظني) مبوجب القسم()1/6من قانون اسواق الاوراق املالية .وقد خولت
املادة ( )6/6من النظام ادلااليل للسوق هذا اجمللة مبهامه الرقابية من الالل
اختصاصاته املمتيةل فرمس الس ياسة العامة والاطار التنظميي للسوق ،وإاعداد قواعد
التداول فيه  ،واختاذ ما يلزم من اجراوات بشأن العمليات املش بوهة استناداح اا
القانون والنظام ادلااليل للسوق .ويقابل هذا اجمللة ،من :جملة اإدارة البورصة
يف مرص وفق ما نصت عليه املاداتن ()6و( )7من قرار رئية امجلهورية بشأن
الاحاكم املنظمة لدارة البورصة املرصية وشؤهنا املالية رمق()191لس نة (،)2009
واملادة( )21من قانون سوق رأس املال املرصي .وجملة ينشأ بقرار من السلطة احمللية
اخملتصة وترخيص من هيوة الاوراق املالية والسلع يف القانون الامارايت ،وفق ما
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نصت عىل ذكل املادة ( )22من قانون سوق الاوراق املالية الامارايت .واجملمع ( Le
 )collegeاذلي يتوا اإدارة هذه الاسواق يف القانون فرنيس (.مؤمن ،2007،و
الرافعي ،2007،وعامرنة )2014،

الفرع اليالث /مندوس احلكومة :
يمتزي القانون املرصي والفرنيس يف تبنهيام لنظام اخر للمراقبة والارشاف عىل
البورصة واملمتيل يف رقابة املندوس احلكويم  ،ففي القانون املرصي يعني وزير
الاقتصاد دلى بورصة مندو حاب أو أكرث تكون ًمته مراقبة تنفيذ القوانني واللواحئ
وفق حا للامدة ( )102من الالحئة العامة لبورصات الاوراق املالية لس نة ( ،)1957واليت
ل تزال أحاكًا سارية مبا لتتعار مع احاكم قانون سوق رأس املال املرصي.
(بدوي،2006،ص)98وحيق لهذا املندوس حضور ومراقبة وإابداو الرأي ،دون احلق
يف التصويت ،يف اللجان الفرعية اخملتلفة للبورصة  ،كام حيق هل الاعرتا عىل قرارات
هذه اللجان اإذا ما صدرت ابخملالفة لقوانني البورصة أو لواحئها أو املصاحل العامة فهيا.
وعند عدم االذ اعرتا املندوس بنظر الاعتبار فان القرار اذلي يصدر عن هذه
اللجان يكون ابط حال .وهو نفة املسكل اذلي انهتجه املرشع الفرنيس أيض حا طصوص
تعيني مندوس احلكومة حلضور جلسات هيوة الاسواق املالية دون حق التصويت،
واذلي ميكنه ايض حا طلب اعادة النظر يف القرارات اليت يتخذها اجملمع(.)Lecollege
(الرافعي)2007،
وحس ن حا فعل املرشع املرصي والفرنيس يف تبين هذا النظام لةية وظائف أسواق
الاوراق املالية وتأثريها عىل الاقتصاد الوطين  ،ذلكل نقرتح عىل املرشع العرايق اإلزام
احلكومة بتعيني مندوس لها يف جملة ادارة اسواق الاوراق املالية يف العراق ،
واعطائه احلق يف حضور جلسات اجمللة ،وإابداو الرأي حول املواضيع اليت تطرح فهيا
دون حق التصويت  ،لتعزيز رقابة احلكومة عىل هذه الاسواق مس تقب حال.

املطلب الياين
التدابري القانونية ملوا ة حالت الاالالل ابللزتام ابلشفافية والافصاح
تتخذ حالت الاالالل هبذا الالزتام صور حا متعددة اةها  ،الامتناع عن تقدمي
املعلومات والبياانت أو التأالري يف تقدميها  ،والنرش و الافصاح الاكذس أو املضلل.
ذلكل تبنت القوانني املقارنة التدابري القانونية ملوا ة هذه احلالت  ،وذكل وفق الايت:

الفرع الول /الامتناع عن تقدمي املعلومات والبياانت أو تأالري تقدميها :
ان امتناع أو تأالري الرشاكت املدرجة عن تقدمي املعلومات والبياانت ميكن ان ي يف
مرحةل ادراج الاوراق املالية أو بعد ذكل ،ففي مرحةل ادراج الاوراق املالية ،ومبا انه
وفق حا للقسم (/6/6هو) من قانون اسواق الاوراق املالية العرايق يقوم جملة احملافظني
مبراجعة طلبات قبول الاوراق املالية لغر التداول  ،فانه اإذا تبني أن الطلبات مل
تس توف الرشوط املطلوبة لالفصاح حيهنا جيوز رفض املصادقة علهيا وعدم قبول
ادراج الاوراق املالية املطلوبة .وهذا مانصت عليه املادة( )21من قرار جملة اإدارة
الهيوة العامة للرقابة املالية املرصي ،واملادة( )12من قرار جملة الوزراو الامارايت يف
شأن النظام اخلاص ابإدراج الاوراق املالية والسلع رمق( )12لس نة( )2000ايض حا.
وكذكل احلال يف القانون الفرنيس أيض حا( .العويس)2010،

اما يف املرحةل الالحقة عىل ادراج الاوراق املالية  ،فان تأالري الرشاكت بتقدمي
البياانت املالية الس نوية يرتتب عليه ان تفر علهيا غرامة مالية مقدارها( )250الف
دينار العرايق عن شهر تأالري أو جزو منه ملدة ( )60يوم حا فقط ،وعند اس مترار
اخملالفة ي ايقاف التداول ابوراقها املالية يف السوق ،ول يسمح ابعادة التداول هبا اإل
بعد الايفاو مبتطلبات الافصاح وتقدمي البياانت املالية الس نوية وتسديد الغرامات
الشهرية اإضافة اا مليوين دينار عرايق لقاو اإعادة تداولها ،وذكل وفق حا للفقرة ()1من
تعلاميت مس تلزمات الافصاح رمق ( )14لس نة ( .)2011أما اذا اكنت البياانت املالية
فصلي حة فان مقدار الغرامة تكون ( )50الف دينار ملدة شهر واحد أو جزو منه  ،وبعد
انهتاو هذه الفرتة يوقف التداول ابسهمها يف السوق ،ول يعاد التداول هبا الا بعد
الايفاو مبتطلبات الافصاح وتسديد مبلغ الغرامة ،وذكل وفق حا للفقرة ( )2من نفة
التعلاميت .ويف حال اس مترار ايقاف التداول ملدة س تة اشهر دون ان تقوم الرشكة
ابلفصاح فانه جيوز للهيوة اصدار قرار بشطب اوراقها املالية وفق حا للفقرة (رابع حا /و)
من تعلاميت ايقاف تداول وشطب ادراج الرشاكت يف سوق الاوراق املالية رمق ()3
لس نة ( .)2012وكذكل جيوز جمللة احملافظني اصدار قرار بتزنيل الرشاكت املدرجة
يف السوق النظايم اا السوق الياين وذكل بعد مصادقة الهيوة عىل القرار .وفق حا للفقرة
(أ/أولح) من املادة ( )4من تعلاميت السوق الياين رمق ( )15لس نة ( .)2011عالوة
عىل ذكل جيوز لل نة الانضباط يف السوق يف حاةل تخالفة الافصاح ادلوري من قبل
الرشاكت فر عقوابت تختلفة حسب درجة خطورة اخملالفة ويه(التنبية ،الانذار،
الغرامات املالية أو تعويض ،وغريها) ،كام نصت عىل ذكل املادة( )5/11من النظام
ادلااليل للسوق.
أما ابلنس بة لالالل الرشاكت مبتطلبات الافصاح الفوري أو تأالريها  ،فان
القانون العرايق مل حيدد اجلزاوات والعقوابت اليت تفر عىل اخملالفني لهذا الالزتام ،
ما هناكل انه نص يف الفقرة ( )6من التعلاميت رمق ( )8لس نة ()2010عىل انه
(للهيوة أن تتخذ الاجراوات القانونية املناس بة عىل اخملالفني لهذه التعلاميت)  ،دون أن
يبني املقصود هبذه الاجراوات املناس بة  ،كام أن اختاذ هذه الاجراوات مبوجب هذا
النص امر جوازي ،ذلكل نرى من الرضوري للهيوة حتديد العقوبة وجعل فرضها
وجوبي حا عند الاالالل ابللزتام ابلفصاح الفوري كام هو احلال عند تخالفة الالزتام
ابلفصاح ادلوري .ومع ذكل نرى انه جيوز للهيوة اصدار قرار بشطب الاوراق املالية
للرشاكت اخملالفة لهذا الالزتام وفق حا للفقرة (رابع حا/ز) من تعلاميت ايقاف تداول وشطب
ادراج الرشاكت يف سوق الاوراق املالية اإذا رأت مربر حا ذلكل .وكذكل جيوز لل نة
الانضباط يف السوق فر نفة العقوابت املذكورة بشأن الامتناع أو التأالري عن
الافصاح ادلوري.
أما القانون املرصي فانه مل ميزي هبذا الشأن بني الافصاح الفوري و ادلوري ،حيث
يعاقب مبوجب املاداتن ( )65و(65مكررة) من قانون سوق رأس املال املرصي
ابحلبة والغرامة اليت ل تقل عن(عرشين الف) جنيه ول تزيد عن (مليون) جنيه أو
بأحدى هاتني العقوبتني من الالف متطلبات الافصاح ،ويعاقب بغرامة قدرها ألفا
جنيه عن يوم تأالري يف تسلمي القوامئ املالية ،وعند اس مترار االالل الرشاكت وعدم
ايفاهئا ابلزتاًا ابلفصاح بعد انهتاو شهر من اترخي اإخطارها من قبل البورصة ،
تشطب أوراقها املالية يف البورصة  ،وفق ما نصت املادة ( )2/53من قرار جملة
اإدارة الهيوة العامة للرقابة املالية .ويف حاةل توقيع العقوابت السالبة للحرية فاهنا تفر
وفق املادة ( )68من نفة القانون عىل املسؤول عن الادارة الفعلية يف الرشكة ،
وتكون أموال الرشكة ضامنة يف مجيع الاحوال للوفاو مبا حيمك هبا من غرامات مالية.
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أما يف القانون الامارايت فان الاجراو يمتيل يف قيام الهيوة ابرسال خطاابت اإنذار
للرشكة  ،ونرشها عىل موقعها الالكرتوين(الع ن ،)2010 ،وفر غرامة مالية ل
جتاوز مائة ألف درمه ،وفق الاحاكم الواردة يف املواد ()14و()15و()37من قرار
جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع ،وتعليق اإدراج الاوراق املالية للرشكة اإذا مل
تقم ابصدر التقارير املطلوبة قانو حان .ويف حال اس مترار التعليق ملدة ( )6أشهر ميكن
اصدار قرار ابلغاو اإدرا ا .اما اذا اكن الاالالل متعلق حا مبتطلبات الافصاح الفوري
فان السوق يقوم ابإحاةل املوضوع اا هيوة الاوراق املالية والسلع للبت فيه  ،وللهيوة
فر عقوبة الإنذار أو الغرامة املالية اليت ل جتاوز مائة ألف درمه أو تعليق ادراج
الاوراق املالية للرشكة اخملالفة ملدة ل تزيد عن س تة أشهر أو اإلغاو ادراج اوراقها
املالية ،وذكل استناد حا اا املاداتن ()17و( )37من نفة القرار.
اما يف القانون الفرنيس فان لجراو يمتيل بقيام هيوة الاسواق املالية بنرش قامئة
بأسامو الرشاكت اخملالفة يف تقريرها الس نوي واخطار اجلهات القضائية اخملتصة لختاذ
الاجراوات الالزمة حبقها .وعىل الرمغ من عدم وجود نص الاص طصوص الاالالل
مبتطلبات الافصاح الفوري ،لكن للهيوة يف مجيع الاحوال عند وجود اخملالفات فر
غرامة مقدارها ( )1.5مليون يورو أو عرشة أضعاف الارابح اليت حتققها الرشاكت
نتيجة تخالفهتا .ول شك ان هذه العقوبة تشمل الاالالل مبتطلبات الافصاح الفوري
أيض حا ( .العويس)2010،
وبعد اس تعرا موقف القوانني املقارنة نالحظ عدم كفاية مبلغ الغرامات يف القانون
العرايق لزجر الرشاكت اخملالفة ولردع غريها  ،ذلكل نقرتح زايدة هذه املبالغ بشم
تكون رادعة للرشاكت العامةل يف الاسواق .كام ل نرى مانع حا من اقرار املرشع
للعقوابت السالبة للحرية اليت ميكن فرضها عىل املسؤول عن الادارة الفعلية يف
الرشاكت اليت ل متتيل لهذا الالزتام نظر حا لةيته لس تقرار اسواق الاوراق املالية.

الفرع الياين /النرش و الافصاح الاكذس أو املضلل :
املقصود ابلكذس يف املعلومات والبياانت هو اإدعاو وزمع تخالف للحقيقة هبدف
تضليل املتلقي عن طريق تزييف احلقيقة .أما التضليل فيقصد به أي بيان غري حصيح
يتعلق مبعلومة جوهرية أو أي حذف أو اإخفاو ملعلومة حصيحة
ودقيقة(.مصاورة ،2012،ص )254وهذا يعين اإن نطاق الافصاح املضلل أوسع من
الافصاح الاكذس ،لن الاالري نرش ملعلومات وبياانت غري مطابقة للواقع ،أما
الافصاح املضلل فتس تخدم فيه طرق احتيالية عن طريق نرش املعلومات والبياانت
الاكذبة أو أخفاو املعلومات والبياانت الصحيحة لجل تكوين القناعة دلى متلقهيا.
(مصاورة )2012،ويف الاحوال من شأن النرش والافصاح الاكذس أو املضلل
زعزعة الاس تقرار يف الاسواق والتعامالت اليت جتري فهيا.
ويناقش الفقه مسأةل مدى اشرتاط وقوع الرضر لقيام املسؤولية عن النرش
والافصاح الاكذس أو املضلل  ،حيث يرى جانب مهنم (توين )2008 ،أنه وإان اكن
الافصاح الاكذس أو املضلل مييل اإالال حل يف حد ذاته ،الا أنه يشرتط فيه وقوع
الرضر .أما البعض الاخر (الربفري)2001،فريى ان ذكل مييل جرمية يف حد ذاته ملا
لها من اتثري عىل اس تقرار اسواق الاوراق املالية  ،ذلكل رتبت لها عقوابت رادعة يف
قوانني ادلول اخملتلفة  ،دون اشرتاط وقوع رضر مبارش تلحق بأحد املستحنرين.
كام يناقش الفقه طبيعة املعلومات الاكذبة أو املضلةل  ،فامي اذا اكنت الاشاعة ،
سوا حو اكنت مؤثرة عىل اسعار الاوراق املالية أم ل ،اكفية لتحقيق هذه الصورة من
الاالالل هبذا الالزتام  ،ام ان الاالالل حيدث فقط عندما تكون املعلومة مؤثر حة عىل
اسعار الاوراق املالية(.عبدالعاطي)2013،
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ونرى انه لوقوع هذه الصورة من الاالالل ينبغي أن تكون املعلومة الاكذبة أو
املضلةل ذات تأثري عىل اسعار الاوراق املالية حىت لو مل يقع رضر جراو ذكل  ،لن
غر املرشع هبذا الصدد يمتيل يف احلفاظ عىل اس تقرار الاسواق املالية ابدلرجة
الاساس.
وقدر تعلق الامر ابلقانون العرايق فان املرشع يف( )218من قانون الرشاكت
رمق( )21لس نة( )1997املعدل نص عىل جترمي النرش والافصاح الاكذس أو املضلل،
ومعاقبة أي مسؤول يف رشكة تعمد اعطاو بياانت أو معلومات غري حصيحة اا ة
رمسية حول نشاط الرشكة أو نتاجئ معلياهتا أو وضعها املاي أو اسهم وحصص
أعضاوها أو كيفية توزيع الارابح فهيا  ،ابحلبة ملدة ل تزيد عن س نة واحدة أو غرامة
ل تزيد عن( )12مليون دينار ،وجيوز تنفيذ العقوبتني بنا حو عىل جسامة اخملالفة .أما يف
الترشيعات اخلاصة ابسواق الاوراق ،املالية فان املرشع العرايق مل يأت بنص الاص
حول معاقبة مرتكيب هذه الصورة من الاالالل ابلشفافية والافصاح ،لكننا نرى ان
العقوابت الواردة يف القسم( )15من قانون اسواق الاوراق املالية واليت تتضمن فر
غرامات مادية او الس ن ميكن ان تطبق  ،وكذكل العقوابت الانضباطية املنصوصة
علهيا يف املادة ( )5/11من النظام ادلااليل للسوق  ،واليت ارشان الهيا سابق حا  ،ابعتبار
هذه النصوص نصوص حا عامة.
اما يف قانون سوق رأس املال املرصي فان املادة ( )63تنص عىل املعاقبة
ابحلبة ملدة ل تزيد عىل( )5س نوات وبغرامة ل تقل عن( )50الف جنيه ول تزيد
عىل( )20مليون جنيه أو ابحدى هاتني العقوبتني من اثبت معد حا يف نرشات
الاكتتاس أو التقارير أو الواثئق أو الاعالانت املتعلقة ابلرشكة بياانت غري حصيحة أو
تخالفة لحاكم القانون أو غري يف هذه البياانت بعد اعامتدها من الهيوة أو عرضها علهيا،
و من أصدر معد حا بياانت غري حصيحة عن الاوراق املالية اليت تتلقى الاكتتاس فهيا
ة مرخص لها بتلقي الاكتتاابت  ،و من عر تقارير عىل امجلعية العامة للرشكة
تتضمن بياانت اكذبة ،او معل عىل قيد سعرغري حقيقي أو معلية صورية أو حاول
بطريقة التدلية التأثري عىل أسعار السوق .وفض حال عن هذه العقوابت جيوز وفق املادة
( )69من نفة القانون احلمك ابحلرمان من مزاوةل النشاط اذلي وقعت اجلرمية مبناسبته
ملدة ل تزيد عن()3س نوات ،ويف حاةل العود يكون احلمك هبذه العقوبة الاالرية أمراح
وجوبي حا .ففي قضية تتخلص وقائعها يف قيام رئية جملة ادارة احدى رشاكت
املقاولت املدرجة يف البورصة املرصية بنرش معلومات غري حصيحة عىل الانرتنت
مفادها وجود عر رشاو لسهم الرشكة بسعر يزيد عن السعر املتداول به ،وذكل
للرتوجي لهذه الاسهم لإقبال املتعاملني عليه وللظفر بفارق السعر بني السعر املتداول به
عن سعر العر  ،وعىل هذا الاساس قام ببيع مكيات كبرية مهنا حمقق حا أرابح حا طائةل ،
ولكن بعد الكشف عن عدم حصة هذه املعلومات مت الزام رئية اجمللة ابإعادة رشاو
اكفة الاسهم املعروضة للبيع بو(46جنيه) الالل الفرتة من()2006/12/18حىت
( ،)2007/1/31كام مت احالته من قبل النيابة العامة للمحمكة اجلنائية ملعاقبته وفق
املاداتن ( )63و(65مكررة) من قانون سوق رأس املال  ،فض حال عن ايقاف التعامل
ابسهم الرشكة مؤقت حا(.الضبع)2007،
أما املادة ( )322من القانون الاحتادي يف شأن الرشاكت التجارية الامارايت
رمق( )8لس نة( ،)1984فاهنا تعاقب ابحلبة مدة ل تقل عن ثالثة أشهر ول تتجاوز
س نتني وبغرامة ل تقل عن عرشة أآلف درمه ول جتاوز مائة ألف درمه أو ابإحدى
هاتني العقوبتني من أثبت معد حا يف واثئق الرشكة بياانت اكذبة أو تخالفة لحاكم
القانون ،وكذكل من وقع هذه الواثئق أو وزعها مع علمه بذكل  ،و مدير أو
عضو جملة ادارة أو مصف ذكر معد حا بياانت اكذبة يف املزيانية ويف حساس الرابح
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واخلسائر أو أغفل عن معد ذكر وقائع جوهرية يف هذه الواثئق وذكل بقصد اخفاو
حقيقة املركز املاي للرشكة  ،و مراجع حساابت تعمد وضع تقرير اكذس عن نتيجة
مراجعته أو أخفى معد حا وقائع جوهرية فيه .كام نصت املاداتن()36و( )41من قانون
سوق لوراق املالية الاماريت عىل عقوبة احلبة ملدة ل تقل عن( )3أشهر ول
جتاوز( )3س نوات وبغرامة ل تقل عن مائة الف درمه ول تزيد عن مليون درمه أو
ابحدى هاتني العقوبتني من يقدم أي بياانت أو ترصحيات أو معلومات غري
حصيحة من شأهنا التأثري عىل القمية السوقية لالوراق املالية أو عىل قرار املستحنر هبا.
أما يف القانون الفرنيس فان املادة ( )L465-2من القانون النقدي واملاي لس نة
( )2000تعاقب ابحلبة ملدة س نتني وغرامة مليون ونصف يورو خشص يقوم بأية
وس يةل بنرش معلومات اكذبة أو مضلةل عىل امجلهور تتعلق مبوقف احدى اجلهات اليت
ي تداول أوراقها املالية يف سوق منظم ،أو تطورات أداة مالية فهيا بشم يؤثر يف
الاسعار ،وميكن أن تشدد الغرامة اا عرشة أمثال الرحب احملمتل حتققه ودون أن تقل
الغرامة عن هذا الرحب ،أو ابحدى هاتني العقوبتني .وعىل هذا الاساس قضت حممكة
جنح رييت الفرنس ية يف()1997/2/10ابإدانة رئية جملة اإدارة احدى الرشاكت بنرش
معلومات وبياانت اكذبة هبدف اإعطاو صورة اجيابية عن الرشكة يف السوق ليك تؤمن
عىل اس مترار التسهيالت البنكية الضخمة املعطاة لها( .سالم )2013،
وبعد بيان موقف الترشيعات املقارنة تبني لنا أن هناك نقص حا ترشيعي حا يف قانون
اسواق الاوراق املالية العرايق لعدم احتوائه عىل عقوابت الاصة تفر عند حدوث
هذه الصورة من الاالالل ابللزتام ابلشفافية والافصاح يف اسواق الاوراق املالية ،
ذلكل نقرتح عىل املرشع العرايق أن ينص احة عىل جترمي هذه الصورة من الاالالل
 ،وحتديد العقوابت املناس بة لها.

اخلامتة
او حل /الاس تنتاجات:
-1يعد الالزتام ابلشفافية والافصاح من مقومات اس تقرار أسواق الاوراق املالية ومن
متطلبات ادراج الاوراق املالية وقبول تداولها يف هذه الاسواق.
 -2الشفافية تعين جعل املعلومات والبياانت املتعلقة ابلرشاكت املصدرة لالوراق املالية
متوفرة لالطالع علهيا.اما الافصاح فيقصد به وجوس قيام هذه الرشاكت بتقدمي
املعلومات والبياانت بصفة دورية أو عند الطلب اا اجلهات اخملتصة لغر
الاس تفادة مهنا يف اسواق الاوراق املالية.
 -3أن نطاق الالزتام ابلفصاح أوسع من نطاق الالزتام ابلشفافية ،لن الالزتام
ابلشفافية يس توجب توفري املعلومات والبياانت والسامح ابلإطالع علهيا فقط ،أما يف
الالزتام ابلفصاح فانه جيب تقدمي املعلومات والبياانت وتوصيلها بصفة دورية أو عند
الطلب وحتميلها اا عمل امجلهور.
س
-4مل يتطرق القانون العرايق لالفصاح الاختياري الا طصوص رشوط ا مترار التعامل
ابلوراق املالية للرشاكت املدرجة يف الاسواق  ،يف حني ان فر الامتيال هبذه
الرشوط ينبغي ان يرد بصيغة الوجوس ولية اجلواز.
-5ان لاللزتام ابلشفافية والافصاح ذاتية متزيه عام يشتبه به من حيث اساسه املمتيل
ابلقانون ,ونطاق امللزتمني به واملس تفيدين منه دون وجود رابطة عقدية تربط بيهنم.
-6مل حيدد املرشع العرايق املقصود بــمعيار(التأثري بشم كبري)بشأن املعلومات والبياانت
الواجب الافصاح هبا  ،مماييري اخلالف بشم قد يؤدي اا تضييق النطاق املوضوعي
لهذا الالزتام.

 -7خيلو القانون العرايق من نص يلزم الرشاكت بتخصيص أحد موظفهيا للرد عىل
اس تفسارات املستحنرين ،عىل الرمغ من اةية ذكل لالفصاح ابملعلومات والبياانت ومنع
نرشها بشم مضلل واذلي ميكن ان يؤثر يف أسعار اوراقها املالية يف الاسواق.
 -8مل ينظم القانون العرايق نظام حا الاص حا ابلنرش والافصاح الالكرتوين عىل الرمغ من
أةية ذكل للحصول عىل املعلومات والبياانت بأرسع وقت وبأقل تلكفة  ،انطالق حا من
ذكل يؤالذ عىل موقف املرشع العرايق مايأيت:
أ – مل يلزم الرشاكت ابإنشاو موقع الكرتوين الاص هبا كرشط لدراج اوراقها املالية يف
الاسواق.كام مل يلزم الرشاكت طالبة الادراج يف السوق الياين بنرش البياانت املالية
يف موقعي السوق والهيوة الالكرتونيني قبل السامح بتداول أسهمها ،كام فعل ابلنس بة
للرشاكت طالبة الادراج يف السوق النظايم.
س -مل يلزم الرشاكت بنرش طلبات الادراج عىل ش بكة الانرتنت ملدة معينة ،عىل
الرمغ من اةية ذكل يف تش يع الرشاكت الاخرى عىل أن ختطو خطى رشاكهتا
املنافسة.
 -9من الرضوري العمل عىل حتقيق قدر من التوازن بني متطلبات الالزتام ابلشفافية
والافصاح  ،وحق الرشاكت يف حامية أرسارها ،و الوقاية من املنافسة غري املرشوعة.
-10مل يلزم القانون العرايق الرشاكت املدرجة ابلفصاح عن اجراواهتا املتعلقة حبومكة
الرشاكت ،عىل الرمغ من اةية هذه الاجراوات لس تقرار الاسواق وحامية املستحنرين
فهيا.
-11مل يكن القانون العرايق موفق حا بشأن فر التدابري العقابية ملوا ة الاالالل ابللزتام
ابلشفافية والافصاح ،وذكل يف حالت تخالفة الالزتام ابلفصاح الفوري ،والافصاح
عن النسب املؤثرة  ،والافصاح الاكذس أو املضلل .عالوة عىل ان مبالغ الغرامات
احملددة يف حاةل تخالفة الالزتام ابلفصاح ادلوري غري اكفية ،ولتتناسب مع جسامة
الااثر اليت قد ترتتب علهيا ،ول متيل زجر حا للرشاكت اخملالفة وردع حا لغريها .كام مل ينص
عىل اماكنية فر العقوابت السالبة للحرية عىل املسؤول عن الادارة الفعلية للرشاكت
اليت ل متتيل مبتطلبات الالزتام ابلشفافية والافصاح.
-12يالحظ عىل القانون العرايق الارتباك والتناقض يف تنظميه للنس بة املؤثرة  ،عالوة
عىل تتعار التعلاميت اخلاصة هبا مع قانون اسواق الاوراق املالية  ،مما يشوهبا شائبة
عدم املرشوعية.
ح
-13مل يكن القانون العرايق موفقا بشأن فر التدابري العقابية ملوا ة حالت
الاس تغالل غري املرشوع للمعلومات ادلااللية غري املفصح عهنا ،حيث مل يرد فيه نص
الاص لتحديد عقوابت الاصة ميكن فرضها عىل القامئ هبذا الاس تغالل او املس تفيد
منه ،كام مل يرد فيه ايض حا نص الاص طصوص ابطال التعامالت اليت ت بنا حو عىل هذا
الاس تغالل غري املرشوع.
اثني حا /التوصيات :
لغر معاجلة اوجه القصور يف التنظمي القانوين لاللزتام ابلشفافية والافصاح يف
أسواق الاوراق املالية نويص املرشع العرايق مبا يأيت :
-1القيام بتنظمي قواعد الافصاح الالكرتوين يف أسواق الاوراق املالية ،وإالزام
الرشاكت ابإنشاو موقع الكرتوين الاص هبا كرشط لدراج اوراقها املالية يف هذه
الاسواق ،أو فتح حساابت الاصة هبا يف املوقع الالكرتوين لسواق الاوراق املالية
أو اجلهات اخملتصة ابلرشاف والرقابة عىل هذه الاسواق .ولهذا الغر نقرتح اضافة
هذا النص اا القانون املؤقت لسواق الاوراق املالية العرايق :
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(عىل الرشاكت طالبة الادراج القيام ابنشاو موقع الكرتوين لها عىل ش بكة الانرتنت
لنرش املعلومات والبياانت املطلوبة قانو حان فور ادراج اوراقها املالية يف السوق وقبل
بدو التداول علهيا).
-2الزام أسواق الاوراق املالية ابصدار جريدة أوجمةل متخصصة لالس تفادة مهنا يف
نرش متطلبات السوق ،مهنا بيان الاكتتاس ابلوراق املالية للرشاكت ،والبياانت املالية
للرشاكت طالبة الادراج  ،والطلبات املقدمة لالدراج يف الاسواق ،واملعلومات
والبياانت اليت تتلقاها الهيوة من الرشاكت واليت تقرر نرشها  ،وغري ذكل.
-3الزام الرشاكت بتعيني مسؤول للعالقات خيتص ابلرد عىل تساؤلت املساةني
واملستحنرين ،وذكل كرشط من رشوط اإدراج اوراقها املالية يف الاسواق .ولهذا
الغر نقرتح اضافة هذا النص اا القانون املؤقت لسواق الاوراق املالية العرايق :
(عىل الرشاكت طالبة الادراج يف السوق تعيني مسؤول للعالقات مع املستحنرين،
يكون مسؤو حل عن التصال ابلسوق والرد عىل اس تفسارات املساةني واملستحنرين
وتوزيع النرشات الصحفية عن الرشكة متضمنة املعلومات والبياانت اليت حتددها
السوق ).
-4لغر اقامة نوع من التوازن بني حق الرشاكت يف حامية أرسارها والزتاًا ابلشفافية
والافصاح  ،نويص املرشع بتبين النص اليت يف القانون املؤقت لسواق الاوراق
املالية :
(لل هات املفصحة تقدمي طلب للهيوة عند الافصاح عن املعلومات والبياانت لإعفاهئا
من نرشها لل مهور والاحتفاظ برسيهتا اإذا اكنت دلهيا اس باس معقوةل وتخاوف
مرشوعة عىل أن نرشها قد يؤدي اا احلاق رضر هبا  ،وان عدم نرشها ل يلحق
رضر حا ابلسوق أو املتعاملني فيه  ،ول يؤدي اا تضليل املستحنرين  ،وللهيوة السلطة
التقديرية لقبول الطلب أو رفضه).
 -5اصدار ترشيع الاص يفر مبوجبه الزتام حا عىل الرشاكت املدرجة بتقدمي تقرير اا
هيوة الاوراق املالية س نو حاي أو عند الطلب بشأن ما قامت هبا من الاجراوات يف
اطار قواعد حومكة الرشاكت ،عىل أن يتضمن املعلومات والبياانت التية (:متطلبات
اس تكامل نظام حومكة الرشاكت ،وكيفية تطبيقها ،اخملالفات املرتكبة الالل الس نة املالية
وبيان أس باهبا ،وكيفية معاجلهتا وجتنب تكرارها مس تقب حال  ،كيفية تشكيل جملة الإدارة
حسب فئات أعضائه ومدة عضويهتم ،وكيفية حتديد ماكفأهتم  ،وماكفأت املدير
املفو ).
 -6تبين النصوص اليت تلزم الرشاكت املدرجة بتقدمي تقارير نصف س نوية اضافة اا
التقارير الاخرى  ،وتقليل املدة الواجب تقدمي التقارير الس نوية فهيا من ()150يوم حا
اا ()90يوم حا  ،والتقارير ربع الس نوية من ()60يوم حا اا ()30يوم حا ،وذكل لتوس يع
نطاق الالزتام ابلفصاح وتوفري املعلومات يف أوقات متقاربة .والزام الرشاكت املفصحة
بنرش هذه التقارير عىل املوقع الالكرتوين اخلاص هبا ويف اجلريدة أو اجملةل املتخصصة
بنرش هذه املعلومات والبياانت واليت مت اقرتاهحا.
 -7حذف عبارة (التأثري بشم كبري) الواردة يف القسم(/5/3هو) من القانون املؤقت
لسواق الاوراق املالية ،وذكل للزام اجلهات املعنية ابلفصاح عن املعلومات
والبياانت اليت تؤثر عىل أسعار الاوراق املالية سوا حو أاكن التأثري كبري حا أم ل ،ملا يف
ذكل من توس يع النطاق املوضوعي لهذا الالزتام.
 -8اعادة صياغة القسم (/6/3هو) من القانون املؤقت لسواق الاوراق املالية بشم
تدل عىل الوجوس ولية اجلواز  ،ولهذا الغر نقرتح النص اليت :
س
(عىل الرشكة الامتيال لاكفة املتطلبات اليت يفرضها السوق كرشط ل مترار التعامل
ابوراقها املالية فيه).
 /9تعديل الفقراتن (س) و(ج) من القسم ( )2/10من القانون املؤقت لسواق
الاوراق املالية ،املتعلقة ابلشعار حول تغيري النسب املؤثرة  ،وفق النص اليت :
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(عىل خشص طبيعي أو معنوي اشعار الهيوة والسوق الالل مدة اس بوع عن أي
تعامل أو ترصف يؤدي اا زايدة أو اخنفا نس بة اسهمه عن ( )%10مبقدار نقطة
واحدة).
 -10اعطاو بعض الصالحيات لرئية هيوة الاوراق املالية مضن صالحيات الهيوة ،
ليك يس تطيع اختاذ القرارات يف حالت الرضورة والاس تعجال دون الرجوع اا الهيوة.
-11اإلزام احلكومة بتعيني مندوس لها يف جملة ادارة اسواق الاوراق املالية(جملة
احملافظني) ،واعطائه احلق يف حضور جلسات اجمللة وإابداو الرأي حول املواضيع اليت
تطرح فهيا دون حق التصويت ،لتعزيز رقابة احلكومة عىل هذه الاسواق يف العراق.
-12اعادة النظر بشأن العقوابت اليت ميكن فرضها عند الاالالل مبتطلبات الالزتام
ابلشفافية والافصاح ،ولهذا الغر نويص املرشع مبا يأيت:
أ -زايدة مبالغ الغرامات اليت تفر عىل الرشاكت املدرجة يف حال تخالفهتام لاللزتام
ابلفصاح ادلوري بشم تكون رادعة للرشاكت العامةل يف الاسواق.
س -حتديد عقوابت الاصة ميكن فرضها عىل الرشاكت املدرجة عند تخالفهتام لاللزتام
ابلفصاح الفوري.
ج -حتديد عقوابت الاصة ميكن فرضها عند حدوث تخالفات بشأن الالزتام ابلفصاح
عن النسب املؤثرة.
د -اقرار عقوابت سالبة للحرية ميكن فرضها عىل املسؤول عن الادارة الفعلية
للرشاكت اليت ل متتيل ملتطلبات الشفافية والافصاح.
-12جترمي النرش والافصاح الاكذس أو املضلل وحتديد العقوابت املناس بة هل ،ولهذا
الغر نقرتح النص اليت :
( يعاقب ابحلبة مدة ل تقل عن س نتني وبغرامة ل تقل عن( )25مليون دينار ول
تزيد عن ضعفني من الارابح املتحقق أو احملمتل حتققها أو ابحدى هاتني العقوبتني
من يقوم بنرش أو تقدمي املعلومات والبياانت الاكذبة أو املضلةل بشم يؤثر عىل أسعار
الاوراق املالية سلب حا أو اجيا حاب).
 -13النص اح حة عىل بطالن التعامالت اليت ت بنا حو عىل الاس تغالل غري املرشوع
للمعلومات ادلااللية غري املفصح عهنا ،وحتديد عقوابت الاصة تفر عىل من يقوم
ابلتعامل ابلوراق املالية بنا حو عىل هذه املعلومات أو يقوم بترسيهبا سوا حو اكن حلسابه
أو حلساس غريه ،واملس تفيدين من ذكل .ولهذا الغر نقرتح عىل املرشع تبين النص
اليت:
(  -1يقع ابط حال تعامل ابلوراق املالية ي بنا حو عىل اس تغالل غري مرشوع
للمعلومات ادلااللية غري املفصح عهنا -2 .يعاقب ابحلبة مدة ل تقل عن س نتني
وبغرامة ل تقل عن ( )50مليون دينار ول تزيد عن أربعة أضعاف الارابح املتحقق
أو احملمتل حتققها أو ابحدى هاتني العقوبتني من يقوم ابلتعامل ابلوراق املالية بنا حو
عىل اس تغالل غري مرشوع للمعلومات ادلااللية غري املفصح عهنا حلسابه أو حلساس
غريه أو يقوم بترسيب هذه املعلومات اا الغري ،أو من يس تفيد من الاس تغالل
غري املرشوع لهذه املعلومات).

قامئة املصادر:
او حل /القرأن الكرمي .
اثني حا  /الكتب :
الهب ي  ،د .عصام أمحد  ،2014 ،الالزتام ابلشفافية والافصاح يف عقود الاست ر
والاس هتالك والعالج الطيب  ،املكتب اجلامعي احلديث  ،الاسكندرية .
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املالية املتداوةل يف البورصة  ،دار الهنضة العربية  ،القاهرة.
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لول  ،د.عامر حبيب  ،2011 ،النظام القانوين حلومكة الرشاكت ،ط ،1دار
نيبور ،العراق .
مجيعي ،د.حسن عبد الباسط،1996 ،حامية املس هتكل ،دار الهنضة العربية ،
القاهرة.
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سامل ،د.معر، 1999،امحلاية اجلنائية للمعلومات غري املعلنة رشاكت املقيدة بسوق
الاوراق املالية،دار الهنضة العربية،القاهرة.
سالم  ،د .محمد أمحد ،2013 ،الشفافية والإفصاح يف سوق الوراق املالية  ،دار
الهنضة العربية  ،القاهرة .
عبداللطيف ،د.أمحد سعد،1998 ،بورصة الاوراق املالية ،مركز جامعة القاهرة
للتعلمي املفتوح.
عبد السالم ،د.سعيد سعد ،2000 ،الإلزتام ابلإفصاح يف العقود ،ط ،1دار
الهنضة العربية  ،القاهرة.
عبدالعاطي ،د.محمد سعيد ،2013 ،جرامئ البورصة  ،دار الهنضة العربية  ،القاهرة.
عامرنة ،د.محمد أمحدمحمود ،2014،رقابة هيوة سوق رأس املال عىل الرشاكت
املساةة ،املركز القويم ل إالصدارات ،القاهرة.
اكيف  ،د .مصطفى يوسف  ،2014 ،حتليل وادارة بورصة الاوراق املالية  ،دار
رسالن  ،دمشق.
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لطفي  ،د.أمني الس يد أمحد ،2007،التحليل املاي لإغرا تقيمي ومراجعة الاداو
والاست ر يف البورصة ،داراجلامعية ،الاسكندرية.
مؤمن  ،د .طاهر شويق ، 2007 ،عقد بيع الاوراق املالية يف البورصة  ،دار
الهنضة العربية  ،القاهرة.
محمد ،د.مظهر فرغيل عىل ،2006،امحلاية اجلنائية لليقة يف سوق رأس املال ،ط،1
دار الهنضة العربية ،القاهرة.
مصاورة ،د.س يف افراهمي  ،2012 ،تداول الاوراق املالية  -امحلاية اجلزائية  ،ط،1
دار اليقافة ،عامن.
مصطفى ،افراهمي وأخرون ( ،بدون الس نة النرش) ،املع م الوس يط ،ج ، 1دار
ادلعوة  ،اسطنبول  ،تركيا .
توين ،د.الادل موىس ، 2008،املسؤولية اجلنائية عن تروجي البياانت واملعلومات غري
الصحيحة يف سوق الاوراق املالية  ،ط ،1دار الهنضة العربية  ،القاهرة.
اثليا /الرسائل والاطارحي اجلامعية :
أبوهويدي ،هناد احسق عبد السالم ، 2011 ،دور املعلومات احملاسبية يف ترش يد
قرارات الانفاق الرأس ماي  ،رساةل ماجس تري مقدمة اا لكية التجارة قسم
احملاس بة والمتويل يف اجلامعة الاسالمية  ،غزة.
دزه يي ،أواز سلامين  ،2000 ،الإلزتام ابلإدلو ابملعلومات عند التعاقد  ،اطروحة
دكتوراه مقدمة اا لكية القانون يف جامعة بغداد.
كةلي ،نةبةزمحمودحسن ،2009 ،دور حومكة الرشاكت يف تعزيز الافصاح
والشفافية ،رساةل ماجس تري مقدمة اا لكية الادارة والاقتصاد يف جامعة
السلامينية.
عدة ،عليان  ،2009 ،الالزتام ابلتحذير من تخاطر اليشو املبيع  ،رساةل ماجس تري،
لكية احلقوق ،جامعة اجلزائر.
محمد ،أمحد عبد التواس  ،1992 ،الالزتام ابلنصيحة يف نطاق التشييد ،اطروحة
دكتوراه  ،جامعة عني مشة ،مرص.
رش يد ،بوكساين ، 2006،معوقات أسواق الوراق املالية العربية وس بل تفعيلها ،
اطروحة دكتوراه مقدمة اا لكية الاقتصادية وعلوم التس يري يف جامعة
اجلزائر.
رابع حا /البحوث وادلراسات :
زيود ،د.لطيف وأخرون  ،2007 ،دور الإفصاح احملاس يب يف سوق الاوراق املالية
يف ترش يد قرار الاست ر  ،جمةل جامعة ترشين لدلراسات والبحوث  ،جامعة
ترشين  ،سوراي ،اجملدل ( ، )29العدد (.)1
طعمة ،د.ابمس علوان  ، 2013 ،الافصاح عن املعلومات يف سوق الاوراق املالية ،
حبث منشور يف جمةل رساةل احلقوق  ،لكية القانون يف جامعة كربالو  ،الس نة
( ، )5العدد (.)1
تخلوف ،أمحد  ،2009 ،الازمة املالية العاملية واسترشاف احلل ابس تخدام مباديو
الافصاح والشفافية وحومكة الرشاكت من منظور اإساليم ،حبث مقدم اا
امللتقى العلمي ادلوي حول الازمة املالية والاقتصادية ادلولية واحلومكة العاملية
يف لكية العلوم الاقتصادية وعلوم التس يري،جامعة فرحات عباس،
اجلزائر،اكتوفر.
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قرابش ،د .محمد والقوىص هامم  ،2011 ،الالزتام القانوين ابلإفصاح يف سوق
الوراق املالية وفق حا للترشيع السوري  ،جمةل جامعة ترشين للبحوث
وادلراسات ،جامعة ترشين ،سوراي ،اجملدل(،)33العدد(.)4
عو هللا  ،د .صفوت عبد السالم ، 2007 ،الشفافية والإفصاح والاثر عىل
كفاوة سوق رأس املال  ،حبث مقدم اا مؤمتر أسواق الاوراق املالية
والبورصات ،جامعة الإمارات العربية املتحدة.
الامس حا /الترشيعات :
أ -الترشيعات العراقية:
قانون الرشاكت رمق ( )21لس نة ( )1997املعدل.
القانون املؤقت لسواق الوراق املالية رمق ( )74لس نة (.)2004
النظام ادلااليل لسوق العراق لالوراق املالية لس نة (. )2008
تعلاميت تقدمي البياانت املالية الكرتوني حا رمق ( )11لس نة (.)2009
تعلاميت الافصاح عن النسب املؤثرة رمق ( )10لس نة (. )2009
تعلاميت رشوط ومتطلبات ادراج الرشاكت يف سوق الاوراق املالية رمق()6احملدثة
لس نة(.)2010
لس
تعلاميت الافصاح للرشاكت املدرجة يف سوق الاوراق املالية رمق ( )8نة
(.)2010
تعلاميت مس تلزمات الافصاح رمق ( )14لس نة (.)2011
تعلاميت تداولت الاشخاص املطلعني يف الرشاكت املساةة املدرجة يف سوق
الاوراق املالية رمق( )16لس نة(.)2011
تعلاميت السوق الياين رمق ( )15لس نة (. )2011
تعلاميت ايقاف تداول وشطب ادراج الرشاكت يف سوق الاوراق املالية
رمق()3احملدثة لس نة (.)2012
س -الترشيعات العربية :
القانون الاحتادي بشأن الرشاكت التجارية الامارايت رمق ( )8لس نة (. )1984
قانون سوق رأس املال املرصي رمق ( )95لس نة( )1992املعدل .
القانون الاحتادي يف شأن هيوة وسوق الإمارات لاوراق املالية والسلع رمق()4
لس نة(.)2000
النظام الاسايس للهيوة العامة للرقابة املالية يف رمق ( )192لس نة(.)2009
الالحئة التنفيذية لقانون سوق رأس املال املرصي الصادرة بقرار وزير الاقتصاد
والتجارة اخلارجية رمق()135لس نة (.)1993
الالحئة التنفيذية لقانون الايداع والقيد املركزي لالوراق املالية الصادرة من وزارة
التجارة اخلارجية املرصي رمق ( )906لس نة(.)2001
ج -الترشيعات الفرنس ية :
CODE MONETAIRE ET FINANCIER n° (1223) du (2000) .
Loi n°( 706-2003) du (1)er août (2003) de sécurité financière .
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS
)FINANCIERS.(2016

سادس حا /القرارات :
قرار جملة الوزراو الامارايت يف شأن النظام اخلاص ابدراج الاوراق املالية والسلع
رمق ( )12لس نة (.)2000
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قرار جملة الوزراو الامارايت يف شأن نظام معل هيوة الاوراق املالية والسلع رمق
( )13لس نة (.)2000
القرار الوزاري بشأن ضوابط احلومكة ومعايري الانضباط املؤسيس الامارايت املرمق
( )518لس نة (.)2009
قرار رئية امجلهورية املرصية بشأن الاحاكم املنظمة لدارة البورصة وشؤهنا املالية
رمق( )191لس نة()2009
قرار جملة اإدارة هيوة الاوراق املالية والسلع الامارايت بشأن التطبيق الالزايم
لنظام الافصاح الاكرتوين رمق ( )39لس نة (.)2013
سابع حا /املصادر الالكرتونية :
جريدة املرصي اليوم  ،العدد ( ، )1472بتارخي ( ، )2008/6/24متاح عىل املوقع
الالكرتوين اليت:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID
=110509&IssueID=1081> last visited (4/12/2014).
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